
 

 دليل ولي األمر للتقييمات
 2019-2018العام الدراسي  

 

ISTATION (ISIP  ,القراءة المبكرةISIP  ,القراءة المتقدمةISIP )إسباني 

 المساراالختبارات معلومات قيمة للطالب وأولياء األمور والمربين إذا ما أتقنوا الطالب المستوى الصفي ومعايير المواد الدراسية وأنهم على  توفر
موعة أدلة التقدم األكاديمي جاهزين للقرن الحادي والعشرين أم ال. تهدف نتائج هذه التقييمات إلى توفير معيار واحد في مج الصحيح للتخرج وإذا كانوا

 .البنك
 

 
 

 ما هذا التقييم؟

عبر اإلنترنت في مجموعة فردية صغيرة ، أو إطار صفي كامل للطالب من الروضة حتى الصف الثامن. الهدف الرئيسي من هذا  Istationتدار 

استناًدا  Istationاالختبار هو تحديد مجاالت محددة من القوة أو الحاجة التي قد يحتاجها الطفل في تطوير معرفة القراءة والكتابة. يكمل الطالب تقييمات 

 مستويات درجاتهم ولغة تعليمهم: إلى

 ISIP ( القراءة المبكرةER)  اإلنجليزية  من رياض األطفال إلى الصف الثالث 

 ISIP إسباني- Lectura Temprana  اإلسبانية  من رياض األطفال إلى الصف الثالث 

 ISIP ( القراءة المتقدمةAR)   اإلنجليزية  8 - 4الصفوف من 

 ISIP إسباني- Lectura Avanzada   اإلسبانية  8- 4الصفوف من 
  

 
 

 ؟متى سيتم اختبار ابني 

من خالل تقييم مؤقت للقراءة معتمد من قبل مجلس الوالية خالل نوافذ اختبار  K-3بكولورادو ، يجب تقييم جميع الطالب في الصفوف  READ Actوفقًا ل

يوماً إضافياً إلتمام تقييم الخريف  30لمدة ستة أسابيع في الخريف ، منتصف العام ، والربيع. لدى طالب رياض االطفال  READ Actمحددة. تتواجد نوافذ 

ب رياض األطفال حتى الصف الثالث الذين حصلوا على أقل من الحد األدنى من مستوى الكفاءة إلى تقييم الخاص بهم . وفقًا لقانون الوالية ، سيحتاج طال
 واحد أو تقييمين إضافيين للتحقق من حالة القراءة.

 
  READ Actنوافذ اختبار 

 الخريف آواخر أكتوبر –آواخر أغسطس K – 12الصف  

 العاممنتصف  منتصف فبراير –ديسمبر K – 12الصف  

 الربيع منتصف مايو –إبريل K – 12الصف  

 
 قد تختلف مواعيد االختبار حسب كل مدرسة. وبالنسبة للتواريخ المحددة الختبار الطالب، الرجاء التحقق من ذلك مع معلم الطفل.

 
 

 ؟  )الدرجات( التي سيحصل عليها ابني ما هي الدرجة

نقطتين رئيسيتين: مؤشر القدرة والرتبة المئوية. يقارب مؤشر القدرة قدرة القراءة الكلية للطالب كرقم يتطابق مع أداء الطالب  Istationتوفر تقييمات  

 ضمن المستوى التعليمي الخاص بكل صف. يتم وصف المستويات كما يلي:
 

 : أداء الطالب في مستوى الصف1المستوى 

 وبحاجة إلى التدخل. : أداء الطالب دون مستوى الصف2المستوى 

 : أداء الطالب دون مستوى الصف الدراسي بشكل كبير وبحاجة إلى تدخل مكثف3المستوى 

 يختلف نطاق هذه الدرجات لمستويات الصف حسب منصة التقييم.
 

، يمكن أن يقال أنه سجل 75النسبة المئوية المرتبة المئوية هي درجة توفر مرتبة الطالب مقارنة بالطالب في العينة المعيارية لدينا. إذا حصل الطالب على 

 ٪ من الطالب بنفس العمر من العينة المعيارية لالختبار.75على األقل أو أفضل من  

 
 
 
 
 



 
 

 كيف سيتم استخدام هذه الدرجات؟

  ISIPدرجة ذات قيمة واحدة يستخدمها المعلمون لتوجيه التعليمات وتعديلها. يمكن استخدام درجات  Istationتعد تقييمات 

 ، تعيين أهداف القراءة المتعلقة بنقاط قوة ومواطن ضعف الطالب ، لتحديد المستوى الذي يقرأه ابنك
 بحاجة إلى المزيد من دعم ابنك مراقبة تقدم القراءة ، وإنشاء تدخالت قراءة محددة الهدف ، وتحديد ما إذا كان

 إضافي للقراءة

 ؟
 

 معلومات إضافية

 ال تتردد في التواصل مع معلم ابنكم لمعرفة. من فضلك شجعكم على المشاركة في تعليم ابنكمنحن ن
 في المنزل وتوافر أماكن االختبار. التي يمكنك من خاللها مساعدة ابنك لطرقا

 
 مزيد من المعلومات: التقييمات

 يرجى التفضل بزيارة الموقع اإللكتروني

• assessments.dpsk12.org 

 مباشرةً أو اتصل بدائرة خدمات العائلة قييمات، يرجى االتصال بمدرسة ابنكالتا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات عن إذ
 (720) 423-3054على 

 

 

 

http://assessments.dpsk12.org/

