
من أين أعرف المزيد من المعلومات؟

أنشئت المعايير األكاديمية الصارمة لوالية كولورادو لضمان استعداد جميع طالبها للنجاح في الكليات والعمل. وتتوافق تقييمات كولورادو مع معايير الوالية، 
وتساعد التربويين وأولياء األمور على معرفة مستوى أداء الطالب وتقدمهم مع الوقت، وكيف يؤدون مقارنة بأقرانهم على مستوى المنطقة التعليمية والوالية.
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معايير والية كولورادو للنجاح األكاديمي
استخدام تقرير درجات CMAS لدعم النجاح األكاديمي للطالب

www.cde.state.co.us

تتوافق تقييمات معايير والية كولورادو للنجاح األكاديمي )CMAS( في آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات 
والعلوم والدراسات االجتماعية مع المعايير األكاديمية لوالية كولورادو، كما تقيس المهارات المعقدة مثل 

التفكير الناقد وحل المشكالت. ولكل طالب يخضع الختبار CMAS تقرير بالدرجات. وتورد التقارير 
معلومات تساعد أولياء األمور على اكتساب فهم أفضل لمدى تلبية الطالب لتوقعات المعايير األكاديمية لوالية 

كولورادو، وما إذا كان الطالب على المسار الصحيح لالنتقال إلى الكلية والعمل بعد التخرج.

تتوافق اختبارات CMAS مع المعايير األكاديمية لوالية كولورادو، وهي بمثابة خارطة طريق تساعد على ضمان استعداد الطالب للكلية والوظيفة 	 
والحياة. في ربيع 2018، جرى تحديث المعايير األكاديمية للوالية وفق متطلبات القانون. ولن تدخل المعايير األكاديمية المنقحة لوالية كولورادو حيز 
التنفيذ قبل العام الدراسي 2020-2021، وحينها ستجري مواءمة اختبارات الوالية مع المعايير المحدَّثة في ذلك الوقت. فالمناطق التعليمية والمعلمون 

والطالب أمامهم عام آخر للتحول إلى المعايير واالختبارات الجديدة للوالية.
تنعقد اختبارات CMAS في نهاية العام، وهي تعد مؤشًرا واحًدا فقط يمكن استخدامه إلى جانب بطاقات الدرجات واألداء في الفصل الدراسي 	 

ومالحظات المعلم لتوفير صورة شاملة عن تقدم الطالب.
تقيس االختبارات المهارات التي يحتاج إليها الطالب في يومنا الحاضر - مثل القدرة على التفكير الناقد وحل المشكالت المعقدة.	 
تتيح معرفة ما إذا كان الطالب يلبون توقعات مستوى الصف الدراسي أم ال في الصفوف الدراسية األولى ألولياء األمور والمعلمين الوقت إلعداد الطالب 	 

بشكل أفضل لاللتحاق بالكليات والوظائف بعد المدرسة الثانوية.

تعاون مع معلم الطالب لتحديد إستراتيجيات إلثراء تعليمه بحيث يلبي بالفعل أو يتجاوز توقعات مستوى الصف. بالمثل، يمكن لمعلم الطالب أن يساعد في 	 
تحديد الموارد الالزمة لتحسين أدائه عند الحاجة. قد يتوفر تدريس خاص، أو برامج تعليمية بعد انتهاء اليوم المدرسي، أو أنشطة منزلية لمساعدة الطالب 

على صقل مهاراته.
طمئن الطالب بأن درجات االختبار هي مؤشر واحد فقط على التقدم.	 
حدد المهارات التي ينبغي تعزيزها في المنزل. فالتفاصيل الدقيقة لمهارات محددة في تقرير درجات الطالب تعد بمثابة نقطة انطالق کبيرة لتحديد 	 

المجاالت التي تحتاج إلی تحسين.
اعثر على مزيد من المعلومات عن المعايير األكاديمية لوالية كولورادو والتقييمات المتوافقة معها، بما فيها دليل أولياء األمور لفهم تقارير الدرجات 	 
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نقاط واجب تذكرها

كيف يمكنني أن أدعم طفلي؟
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