
ي تعلم الم��د؟  أين �مكنين
 
ي الح�اة المهن�ة. تتما��  Coloradoاأل�اد�م�ة الدق�قة والصارمة لضمان جاه��ة واستعداد جميع تالم�ذ  Colorado�شاء معاي�ي ‘تم 

مع  Colorado تقي�مات لل�ل�ة و النجاح �ن
�ة وال��اض�ات والعلوم والعلوم العلوم  ن ي آداب اللغة اإلنجل�ي

ي نها�ة العام الدرا�ي �ن
االجتماع�ة. �ساعد هذە التقي�مات معاي�ي الوال�ة من ح�ث ق�اس مدى تقدم الطالب �ن

ن والوالدين ع� معرفة ك�ف�ة أداء التالم�ذ وتطورهم ع� مدار الوقت ومقار  ي جميع أنحاء المنطقة والوال�ة. المعلمني
 نتهم بأقرانهم �ن

 www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents لمعرفة الم��د حول ذلك األمر، ير�� ز�ارة: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ة وال��اض�ات والعلوم والعلوم االجتماع�ة مع معاي�ي CMASللنجاح األ�اد��ي ( Coloradoتتما�� تقي�مات معاي�ي  ن ي آداب اللغة اإلنجل�ي
 Colorado) �ن

. �ضم التق��ر CMASاأل�اد�م�ة ومهارات الق�اس المعقدة كالتفك�ي النقدي وحل المسائل ال��اض�ة. يتم عمل تق��ر بدرجات كل تلم�ذ �خضع الختبار 
ي تلب�ة توقعات معاي�ي 

ي المسار الصحيح  Coloradoمعلومات �ساعد الوالدين ع� فهم أفضل لمدى نجاح أطفالهم �ن
األ�اد�م�ة وما إذا كان طفلهم �س�ي �ن

 نحو ال�ل�ة أو الح�اة المهن�ة بعد التخ�ج. 

 
 أمور �جب تذكرها

 

ي توفر خ��طة ط��ق واضحة لمساعدة جميع التالم�ذ ع� التخ�ج واالستعداد األ�اد�م�ة،  Coloradoمعاي�ي  تتما�� هذە االختبارات مع • والي�
 لل�ل�ة والح�اة المهن�ة

ي نها�ة العام وتما �ي إال  •
�مكن استخدامه جنًبا إ� جانب بطاقات التق��ر ومستوى األداء داخل  مجرد مؤ�� واحد ُتقدم هذە االختبارات �ن

ن لتقد�م صورة كاملة عن مدى تطور التلم�ذ وتقدمه.   الفصل الدرا�ي وتعل�قات المدرسني
ي وقتنا هذا  •

ي �حتاج إليها التالم�ذ بالفعل �ن النقدي وحل المسائل ال��اض�ة  مثل القدرة ع� التفك�ي  -تق�س هذە االختبارات المهارات الي�
 المعقدة. 

ي وقت مبكر  •
ن وقًتا كافً�ا إلعداد الطالب �شكل  -قبل خوض التلم�ذ اختبار القبول بال�ل�ة -إن الوصول إ� هذە المعلومات �ن �منح الوالدين والمدرسني

 أفضل لاللتحاق بال�ل�ة والوظائف بعد مرحلة المدرسة الثان��ة. 

 
ي من ي �مكنين خاللها دعم طف�ي  الطرق الي�  

 

ات�ج�ات إلثراء تعل�م طفلك عندما �كون التلم�ذ او التلم�ذة �لبون بالفعل أو يتجاوزون توقعات مست .1 وى الصف. العمل مع مدرس التلم�ذ لتحد�د اس��
ن مستوى أداء التلم�ذ إذا لزم األمر. قد  تتوافر الدروس الخصوص�ة أو برامج ما بعد و�المثل، �مكن لمدرس التلم�ذ المساعدة ع� تحد�د الموارد لتحسني

ل�ة لمساعدة التالم�ذ ع� ممارسة مهاراتهم.  ن  المدرسة أو األ�شطة الم�ن
 . درجات االختبار ما �ي إال مؤ�� واحد فقط للتقدمير�� التأ��د ع� التالم�ذ أن  .2
ل. ُتمثل التصن�فات المفصلة .3 ن ي الم�ن

ي تع��زها وصقلها �ن
ي ينب�ن لمهارات معينة بتق��ر درجات التلم�ذ نقطة انطالق رائعة لتحد�د  تحد�د المهارات الي�

 . ن ي تحتاج إ� تحسني  المجاالت الي�
ي ذلك دل�ل الوالدين لفهم تقار�ر النقاط الجد�دة  Colorado�مكنك الوصول إ� م��د من المعلومات حول معاي�ي  .4

األ�اد�م�ة والتقي�مات المتوافقة بما �ن
 us/communications/resourcesforparentswww.cde.state.co. واألسئلة المتكررة ع�: 

 للنجاح األ�اد��ي  Colorado معاي�ي 
ي  Colorado االستفادة من تق��ر درجات معاي�ي 

للنجاح األ�اد��ي �ن
 دعم النجاح األ�اد��ي لدى أبنائكم الطالب

http://www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents
https://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/guidestostandards
http://www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents

