
 

 دليل ولي األمر إلى التقييمات
 1029-1028العام الدراسي 

ACCESS 2.0  )تقييم الفهم والتواصل باإلنجليزية من والية ألخرى( 

ا إذا كان التالميذ قد أتقنوا المستوى الصفي ومعايير المحتوى الدراسي وكانوا على  توفر التقييمات معلومات قيمة للتالميذ وأولياء األمور والمربين عمَّ
لة على التقدم المسار الصحيح للتخرج وهم جاهزون للقرن الحادي والعشرين أم ال. تهدف نتائج هذه التقييمات إلى توفير مقياٍس واحد في مجموعة من األد

 األكاديمي لطفلك.
 

 
 ما هذا التقييم؟

ACCESS 2.0 ث. إنه تقييٌم سنوٌي نهائٌي يقيم تطور اللغة اإلنجليزية على المستويين االجتماعي واألكاديمي في مجاالت االستماع والقراءة والكتابة والتحد

طفال حتى الصف تقييم إلزامي مطلوب من الوالية يستوفي المتطلبات الفيدرالية لمتابعة متعلمي اللغة اإلنجليزية. كل التالميذ في الصفوف من رياض األ
 الثاني عشر الذين تم تعريفهم على أنهم متعلمون للغة اإلنجليزية ملزمون بإجراء هذا التقييم.

 
، 21إلى  2 إذا كان طفلك في رياض األطفال، فسيخضع لكل األجزاء األربعة من االختبار باستخدام اختبار الورقة والقلم. إذا كان طفلك في الصفوف من 

ل التقييم بالكامل عبر اإلنترنت، أو باستخدام اختبار ورقي بالكامل، أو عبر اإلنترنت مع إكمال مجال الكتابة باستخدام اختبار ورقي. قب فيمكن إجراء هذا

 ، كان االختبار متاًحا فقط في الصورة الورقية. وتنتقل مدارس دنفر العامة إلى االختبار عبر اإلنترنت.1022-1022العام الدراسي 

 
الذين يُصنفون على أنهم متعلمون للغة اإلنجليزية ولديهم إعاقات معرفية كبيرة في )تقييم الفهم والتواصل  21إلى  2التالميذ في الصفوف من  سيشارك 

 البديل لمتعلمي اللغة اإلنجليزية. يُجرى هذا االختبار بالكامل على الورق. ACCESSباإلنجليزية من والية ألخرى( 

 
 رقي لكل المستويات الصفية ألي تلميذ في حاجة إلى اختباٍر ورقي، بما في ذلك في مجال الكتابة.كما يتوفر اختبار و

 

 
 متى سيجري اختبار طفلي؟

اسأل مدرسة طفلك عن جدول االختبارات المحدد. سيجري اختبار  عبر اإلنترنت ألغلب التالميذ.في يناير وفبراير ويجرى  ACCESS 2.0يُجرى اختبار 

 دد الختبارات طفلك.طفلك في أياٍم معينة فقط تبعًا لصفه وللمادة، وليس أثناء فترة االختبارات بالكامل.  يُرجى التواصل مع مدّرس طفلك بشأن الجدول المح

 

 
 ما الدرجة )الدرجات( التي سيحصل عليها طفلي؟  

 2نتائج لطفلك. وتندرج النتائج ضمن  8إرسال تقرير درجات لولي األمر إلى المنزل في مايو بمعلوماٍت معينة عن أداء طفلك. ستتلقى في المجمل سيتم 
 مستويات كفاءة:

 

 مستوى اإلنجاز - 6 مستوى التحول – 5 مستوى التوسع – 4 مستوى التطور – 3 مستوى النشأة – 2 مستوى الدخول – 1
 

 
 ستتلقى درجة منفصلة لالستماع والقراءة والكتابة والتحدث. ومن هذه الدرجات، يجري استخالص الدرجات المركبة التالية:

 ( 50( واالستماع )%50اللغة الشفوية ــ تجمع التحدث%) 

 ( 50( والكتابة )%50تعلُّم القراءة والكتابة ــ القراءة%) 

 ( 30الفهم ــ االستماع%) ( 70والقراءة%) 

  35)والكتابة ) (%35)(، والقراءة %15، والتحدث )(%15)االستماع  -الدرجة اإلجمالية%. 

 

 
 كيف ستُستخدم هذه الدرجات؟

إلعالم المدرسين بمستوى الكفاءة في اللغة اإلنجليزية الخاص بكل تلميذ. وسيساعد هذا في تحديد نوع التدريس األكثر  ACCESS 2.0ستُستخدم درجات 

 صول التالميذ على نتيجةمالءمةً للتالميذ. كما سيُستخدم لتحديد وقت استعداد متعلم اللغة اإلنجليزية لالنضمام إلى فصول اللغة اإلنجليزية التقليدية. يلزم ح

 أو أعلى في تعلُّم القراءة والكتابة إلخراجهم من خدمات اكتساب اللغة اإلنجليزية. 400أو أعلى في مستوى الكفاءة اإلجمالي وكذلك على درجة  400

 
 
 
 
 



 

 
 معلومات إضافية

المنزل  نُشّجعك على المشاركة في تعليم طفلك. نرجو منك أال تتردد في التواصل مع مدرس طفلك بشأن الطرق التي يمكنك من خاللها مساعدة طفلك في
 وبشأن التوفر من أجل ترتيبات االختبار.

 
 WIDA للمزيد من المعلومات عن:

  تفضل بزيارةhttps://www.wida.us/downloadLibrary.aspx( واستعرض ندوات اإلنترنت لألسرة ،Family Webinars تحت عنوان )

 (standardsالمعايير )

 
 التقييماتللمزيد من المعلومات عن: 

 تفضل بزيارة:

 http://assessments.dpsk12.org  

 https://drive.google.com/file/d/1KJGsX9_HwAf4Sd_R-ZLhFxeD-w83a_br/view 
 

 أو اتصل بدائرة خدمات األسرة على الرقم إذا كانت لديك أي استفسارات أو مخاوف حول التقييمات، فيرجى االتصال بمدرسة طفلك مباشرةً 

(720) 423-3054. 

 

 

 ؟
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