
  

  دليل أولياء األمور إلى التقييمات
 

  ).AAPPLتقييم أداء الكفاءة في اللغات (

) بأن اللغة ميزة كبيرة كما تقدر التنوع اللغوي والثقافي. بناًء عليه، نحن نرغب في أن يتخرج التالميذ من مدارسنا وھم DPSتؤمن مدارس دنفر العامة (
برنامج ختم إتقان القراءة والكتابة بلغتين  2016-2015قد أطلقت في العام الدراسي  من لغة. كانت مدارس دنفر العامة قادرون على القراءة والكتابة بأكثر

ھو أحد الخيارات التي يمكن  AAPPL) في خطوة تستھدف التقدير الرسمي للتالميذ الذين يتقنون لغتين أو أكثر. ويعد اختبار Seal of Biliteracyأو أكثر (
  دمھا التلميذ إلثبات الكفاءة في إحدى اللغات.أن يستخ

 

 
  ما ھذا التقييم؟ 

ھو اختبار قائم على الحاسوب مدته ساعتين، وھو يقيم مستوى كفاءة التلميذ في القراءة والكتابة والتحدث واالستماع. يتناول اختبار  AAPPLاختبار 
AAPPL مقاييس االستعداد العالمي لتعلم اللغات ويستخدم وسائل التواصل في وقتنا الحالي حيث يؤدي الممتحن مھام مثل المشاركة في دردشة فيديو 

ة والصينية والبريد اإللكتروني واستخدام التطبيقات إلثبات القدرة اللغوية. يتوفر االختبار في اللغات التالية: العربي )Wikiافتراضية وإنشاء ويكي (
ھو اختبار مجاني للتالميذ؛ إذ  AAPPLوالفرنسية واأللمانية والھندية واإليطالية واليابانية والكورية والبرتغالية والروسية واإلسبانية والتايالندية. اختبار 

  دفع رسوم االختبار. Seal of Biliteracyيتولى برنامج 
 

 
  متى سيخضع طفلي لالختبار؟

، مع ذلك إذا كان التلميذ يفضل خياراً آخر إلثبات الكفاءة في إحدى اللغات التي يدعمھا االختبار لكي يحصل AAPPLميذ خوض اختبار ال يطلب من التال
ف ، فھو مدعو لخوض االختبار في شھري فبراير ومارس من كل عام دراسي. للتعر(Seal of Biliteracy)على ختم إتقان القراءة والكتابة بلغتين أو أكثر 

  على مواعيد وموقع االختبار، يرجى التواصل مع مستشار مدرستك أو المعلم مباشرة.
 

 
  ما ھي الدرجة (الدرجات) التي سيحصل عليھا طفلي؟  

بلغتين أو أكثر  ةإذا خاض أحد التالميذ االختبار، سيتم وضع النتائج في االعتبار في عملية اتخاذ قرار استحقاقه للحصول على ختم إتقان القراءة والكتاب
)Seal of Biliteracy.في فصل الربيع في الصفين الحادي عشر والثاني عشر. ال يتم إرسال درجات كل قسم إلى التلميذ إال في حالة تقديم طلب بذلك (  

 

 
  كيف ستتم االستفادة من ھذه الدرجات؟

  ) ثالثة متطلبات:Seal of Biliteracyيشترط للحصول على ختم إتقان القراءة والكتابة بلغتين أو أكثر (
  تلبية متطلبات التخرج  .1
  إثبات الكفاءة في اللغة اإلنجليزية .2
  إثبات الكفاءة في لغة أو أكثر من اللغات العالمية .3

 
  العالمية.، فستستخدم الدرجة التي حصل عليھا في تحديد ما إذا كان الطالب قد لّبى معيار كفاءة اللغات AAPPLإذا أكمل تلميذ اختبار 

 

 
  معلومات إضافية

طفلك في  ندعوكم للمشاركة في تعليم طفلك. ُيرجى عدم التردد في التواصل مع مدرس طفلك أو مستشار المدرسة لمناقشة الطرق التي يمكنك بھا مساعدة
  إذا لزم األمر. AAPPLمواصلة تطوير تعلم اللغات وخوض اختبار 

 
  )Seal of Biliteracyبزيارة: ختم إتقان القراءة والكتابة بلغتين أو أكثر (لمزيد من المعلومات تفضل 

  ختم إتقان القراءة والكتابة بمدارسDPS :/http://sealofbiliteracy.dpsk12.org  
o تين أو أكثر (يحتوي الموقع على معلومات عن ختم إتقان القراءة والكتابة بلغSeal of Biliteracy وفوائد اتقان القراءة والكتابة (

  بلغتين أو أكثر ومتطلبات االختبار ومواعيده لكل عام.
o  اختبارAAPPL :/http://aappl.actfl.org ذ.يحتوي على معلومات عن االختبار كما تتوفر اختبارات للتدريب للتالمي  
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