
 

 دليل ولي األمر إلى التقييمات
 1029-1028العام الدراسي 

 للعلوم والدراسات االجتماعية( CoALT) تقييم كولورادو البديل

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؟

ادو. للعلوم والدراسات االجتماعية إلى المعايير ويقيس تقدم التلميذ نحو نتائج األدلة الموسعة الخاصة بالمعايير األكاديمية لوالية كولور CoALTيستند تقييم 

. يُجرى تقييم ، حتى مع توفر الترتيباتCMASهذا التقييم إلزامي من الوالية للتالميذ ذوي اإلعاقات المعرفية الكبيرة غير القادرين على المشاركة في 

)أساس أخذ العينات  7و 4للدراسات االجتماعية للتالميذ في الصفين  CoAlt. يُجرى تقييم 22و 8و 5للعلوم للتالميذ في الصفوف  CoAltكولورادو البديل 

 بمشاركة ثلث المدارس تقريبًا(.
 

 
 متى سيجري اختبار طفلي؟

ر طفلك في أياٍم معينة فقط تبعًا لصفه وللمادة، وليس أثناء فترة االختبارات بالكامل. يُرجى التواصل سيجري اختبار طفلك أثناء شهر أبريل. سيجري اختبا
 مع مدّرس طفلك بشأن الجدول المحدد الختبارات طفلك.

 

 
 ما الدرجة )الدرجات( التي سيحصل عليها طفلي؟   

المفاهيم والمهارات التي يُتوقع من التالميذ إظهارها في كل مستوى. مستويات األداء سيتلقى طفلك درجة مقياس ومستوى أداء. تصف مستويات األداء 
 األربعة على امتداد المراحل الصفية وفي مجال المحتوى هي مبتدئ ومتطور وناشئ ومستكشف.

 
ناشئ أو متطور أو مبتدئ(. يُعطى التالميذ الذين ( ومستوى أدائه )مستكشف أو 150و 0سيجري تقديم درجة المقياس اإلجمالية الخاصة بطفلك )العدد بين 

 لم يجيبوا عن أيٍ من عناصر التقييم تسمية غير نهائية.

 

 
 كيف ستُستخدم هذه الدرجات؟

الموسعة الخاصة ة يتمثل الغرض األساسي من برنامج التقييم في تحديد مستوى استيفاء تالميذ والية كولورادو ذوي اإلعاقات المعرفية الكبيرة لنتائج األدل
ار. الغرض من بالمعايير األكاديمية لوالية كولورادو في مجاالت محتوى تقييمات العلوم والدراسات االجتماعية في نهاية المستوى الصفي الخاضع لالختب

 توفير مقياس واحد لتقدم التالميذ األكاديمي بالنسبة إلى نتائج األدلة الموسعة. CoAltنتائج 

 

 
 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.

 
 يد من المعلومات عن: المعايير والتقييماتللمز

 تفضل بزيارة:

 http://assessments.dpsk12.org 
 

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

.(720) 423-3054 
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http://standards.dpsk12.org/standards-resources/

