
  

  دليل أولياء األمور إلى التقييمات
 

  ) في العلوم والعلوم االجتماعيةCoALTتقييم كولورادو البديل (

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

  من األدلة على التقدم األكاديمي الذي حققه طفلك.
 

 
  ما ھو ھذا التقييم؟

مية لوالية في العلوم والدراسات االجتماعية ھو تقييم قائم على المعايير يقيس تقدم التالميذ في نتائج األدلة الموسعة الخاصة بالمعايير األكادي CoAltتقييم 
، حتى مع عمل CMASمات كولورادو. كلفت الوالية إجراء ھذا التقييم للتالميذ من ذوي اإلعاقات المعرفية الكبيرة من غير القادرين على المشاركة في تقيي

في الدراسات  CoAltفي العلوم للتالميذ في الصفوف الخامس والثامن والحادي العشر. يتم تقديم تقييم  CoAltالترتيبات الالزمة. يتم إجراء تقييم 
  االجتماعية للتالميذ في الصفين الرابع والسابع (على أساس عينات حيث يشارك في االختبار ثلث المدارس).

  

 
  متى سيخضع طفلي لالختبار؟

ة. يرجى سيخضع طفلك لالختبار في شھر إبريل. سيخضع طفلك لالختبار في أيام معينة بحسب الصف والمادة الدراسية، وليس طوال الفترة الزمنية كامل
  االتصال بمدرس طفلك للحصول على جدول االختبارات المحدد.

 

 
  ما ھي الدرجة (الدرجات) التي سيحصل عليھا طفلي؟   

ويات. سيحصل طفلك على درجة مقياس ومستوى أداء. تصف معايير األداء المفاھيم والمھارات التي يتوقع من الطالب إظھارھا في كل مستوى من المست
(ناشئ)،  Emerging(يتطور)، و Developingبتدئ)، و(م Noviceمستويات األداء األربعة المشتركة للمرحلة الصفية والمواد الدراسية ھي

  (مستكشف). Exploringو
 

) ومستوى األداء (مستكشف وناشئ ويتطور ومبتدئ). يتم تقديم تخصيص غير شامل للتالميذ الذين لم 250و 0يتم توفير درجة مقياس طفلك العامة (بين 
  الدرجات للمدارس في فصل الخريف.يردوا على أي سؤال من أسئلة التقييم.  سيتم الكشف عن 

 

 
  كيف ستتم االستفادة من ھذه الدرجات؟

ولورادو األكاديمية الھدف الرئيسي من برنامج التقييم ھو تحديد مستوى تحقيق تالميذ كولورادو من ذوي اإلعاقات المعرفية لنتائج األدلة الموسعة لمعايير ك
ھو توفير  CoAltمن نتائج  في مجاالت المحتوى الخاصة بتقييمات العلوم والعلوم االجتماعية في نھاية المستوى الخاص بالصف الذي يتم اختباره. الھدف

  مقياس واحد لتقدم التالميذ األكاديمي فيما يتعلق بنتائج األدلة الموسعة.
 

 
  معلومات إضافية

فر ترتيبات 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.
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