
  

  دليل أولياء األمور إلى التقييمات
 

  (تقييم الفھم والتواصل باللغة اإلنجليزية من والية إلى والية) ACCESS 2.0اختبار 

 اه وأنھم ماضونتوفر االختبارات معلومات قّيمة للتالميذ وأولياء األمور والمدرسين بخصوص ما إذا كان التالميذ قد أتقنوا معايير الصف الدراسي ومحتو
مجموعة  على المسار الصحيح للتخرج مستعدين لمجابھة تحديات القرن الحادي والعشرين. يتمثل الھدف من نتائج التقييمات في توفير مقياس واحد ضمن

  من األدلة على التقدم األكاديمي الذي حققه طفلك.
 

 
  ما ھذا التقييم؟

ھو تقييم فصلي سنوي يقيم تحسن اللغة اإلنجليزية اجتماعًيا وأكاديمًيا في جوانب االستماع والقراءة والكتابة والمحادثة. وھو تقييم  ACCESS 2.0تقييم 
لصف الـ إلى ا مطلوب من الوالية ويلبي المتطلبات الفيدرالية لرصد تقدم متعلمي اللغة اإلنجليزية. يتطلب من كل التالميذ في الصفوف من رياض األطفال

  والذين تم تحديدھم على أنھم متعلمي لغة إنجليزية أن يخضعوا لالختبار. 12
 

، فيمكن 12-1إذا كان طفلك في مرحلة رياض األطفال، فإنه سيجري كل أجزاء االختبار األربعة بالورقة والقلم الرصاص. إذا كان طفلك في الصفوف  
  بالنظام الورقي، أو على اإلنترنت مع استكمال جزء الكتابة فقط بالنظام الورقي. إجراء االختبار كامالً على اإلنترنت، أو كامالً 

 
 Alternate ACCESSوتم تحديدھم على أنھم متعلمين للغة اإلنجليزية ولديھم إعاقة إدراكية كبيرة سيشاركون في تقييم  12-1التالميذ في الصفوف من  

  ر يجرى كامالً بالنظام الورقي.البديل لمتعلمي اللغة اإلنجليزية. ھذا االختبا
 

  يتوفر االختبار الورقي في كل المراحل الصفية ولكل تلميذ يطلبه بما في ذلك جزء الكتابة.
 

 
  متى سيخضع طفلي لالختبار؟

في يناير وفبراير من كل عام ويجرى على اإلنترنت ألغلب الطالب. يرجى االتصال بمدرسة طفلك للحصول على جدول  ACCESS 2.0يجرى اختبار 
تصال بمدرس االختبارات الخاص بھا. سيخضع طفلك لالختبار في أيام معينة بحسب الصف والمادة الدراسية، وليس طوال الفترة الزمنية كاملة.  يرجى اال

  ول االختبارات المحدد.طفلك للحصول على جد
 

 
  ما ھي الدرجة (الدرجات) التي سيحصل عليھا طفلي؟  

درجات لطفلك. سيتم  8سيتم إرسال تقرير الدرجات الخاص بولي األمر إلى المنزل في شھر مايو مع معلومات محددة حول أداء طفلك. ستستلم مجموع 
  مستويات للكفاءة: 6وضع الدرجات ضمن 

 

  يحاول الوصول - 6  عبور - 5  توسع - 4  نمو - 3  نشوء - 2  دخول - 1
 

 
  ستحصل على درجة منفصلة لالستماع والقراءة والكتابة والمحادثة. وبناء عليھا، سيتم استنتاج الدرجات المركبة التالية:

 لالستماع%50) للتحدث و (%50تضم ( -اللغة الشفوية (  
  للكتابة) %50) للقراءة و (%50( -القراءة والكتابة  
  للقراءة%70) لالستماع و (%30( -الفھم (  
  للكتابة.%35) للقراءة و (%35) للتحدث و (%15) لالستماع و (%15( -الدرجة اإلجمالية (  

 

 
  كيف ستتم االستفادة من ھذه الدرجات؟

إلبالغ المعلمين بمستوى إجادة كل طالب للغة اإلنجليزية. سيساعد ھذا في تحديد طريقة التدريس المالئمة للتالميذ.  ACCESS 2.0درجات تقييم  ستستخدم
الطالب على درجة  ستستخدم استخدامھا أيًضا لتحديد متى سيكون متعلم اللغة اإلنجليزية مستعداً إللحاقه بفصول اللغة اإلنجليزية االعتيادية. يشترط حصول

  أو أعلى ليتم إخراجھم من خدمات اكتساب اللغة اإلنجليزية. 4.0أو ودرجة قراءة وكتابة  4.0إجادة إجمالي مستوى 
 

 
  معلومات إضافية

ترتيبات فر ندعوكم للمشاركة في تعليم طفلك. ُيرجى عدم التردد في التواصل مع مدرس طفلك لمعرفة الطرق التي يمكنك بھا مساعدة طفلك في المنزل وتو
  إجراء االختبارات.

  ؟



 
  WIDA: مزيد من المعلومات

 يرجى زيارةhttps://www.wida.us/downloadLibrary.aspx وعرضFamily Webinars  (ندوات األسر) تحت عنوانstandards.  
 

  مزيد من المعلومات: التقييمات
  يرجى زيارة:

 http://assessments.dpsk12.org  
  
 

  .3054‐423 (720)ألسرة على الرقم أسئلة أو مخاوف حول التقييمات، فاتصل بمدرسة طفلك مباشرًة أو اتصل بخدمات دائرة اإذا كانت لديك أية 
 

 


