
 

 دليل ولي األمر إلى التقييمات
 1029-1028العام الدراسي 

 للتقدم ISTATION لتقدم القارئ المتقدم، ومؤشرات ISTATION للتقدم في القراءة المبكرة، ومؤشرات ISTATION )مؤشرات ISTATION تقييمات

 اإلسبانية(في 

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

 األكاديمي لطفلك.

 

 
 ما هذا التقييم؟

عبر اإلنترنت في مكاٍن مخصص لفرٍد واحد أو لمجموعة صغيرة أو فصٍل كامل للتالميذ من رياض األطفال وحتى الصف الثامن. يتمثل  Istationيُجرى تقييم 

لتالميذ طفلك. يكمل ا الغرض األساسي من هذا االختبار في تحديد مناطق القوة واالحتياجات المحددة التي قد تكون موجودة في تطور مهارة القراءة والكتابة لدى

 بناًء على مستوياتهم الصفية ولغة التدريس الخاصة بهم. Istationتقييمات 

 اإلنجليزية من رياض األطفال وحتى الصف الثالث (ERللتقدم في القراءة المبكرة ) ISTATIONمؤشرات  

 اإلسبانية الثالثمن رياض األطفال وحتى الصف  Lecutra Temprana -للتقدم في اإلسبانية  ISTATIONمؤشرات 

 اإلنجليزية من الصف الرابع إلى الثامن (ARلتقدم القارئ المتقدم ) ISTATIONمؤشرات 

 
 

 
 متى سيجري اختبار طفلي؟

، ينبغي تقييم كل التالميذ في الصفوف من رياض األطفال إلى (Colorado READ Actبموجب قانون والية كولورادو للقراءة لضمان التطور األكاديمي )

لمدة ستة أسابيع في الخريف  READالثالث بواسطة تقييم قراءة مرحلي معتمد من مجلس الوالية أثناء فترات اختبار محددة. تتوفر فترات اختبار قانون 

يًا من أيام التقويم إلكمال تقييم الخريف الخاص بهم. وبموجب قانون الوالية، سيحتاج يوًما إضاف 00ومنتصف العام والربيع. يتمتع تالميذ رياض األطفال بـ 

نين للتحقق من التالميذ الذين يحرزون نتائج أقل من الحد األدنى من مستوى الكفاءة في صفوف رياض األطفال وحتى الصف الثالث إلى تقييٍم إضافيٍ أو اث
 مستواهم في القراءة.

 
 :READ نونفترات اختبار قا 

 
 

 الخريف أكتوبرأواخر  –أواخر أغسطس   21إلى  رياض األطفالالصفوف من  

 منتصف العام منتصف فبراير –ديسمبر  21الصفوف من رياض األطفال إلى 

 الربيع منتصف مايو –أبريل  21الصفوف من رياض األطفال إلى 

 
 للتواريخ المحددة الختبارات تلميذك، يرجى سؤال مدرس الطفل عن ذلك.قد تختلف تواريخ االختبارات حسب المدرسة. وبالنسبة 

 

 
 ما الدرجة )الدرجات( التي سيحصل عليها طفلي؟   

درجتين أساسيتين: مؤشر القدرة ومرتبة النسبة المئوية. يقّدر مؤشر القدرة بشكٍل تقريبيٍ قدرة التلميذ اإلجمالية على القراءة في  Istationتقدم تقييمات 

 صورة رقم يوافق أداء التلميذ ضمن مستوى طبقة تدريسية. توصف الطبقات كما يلي:
 

 الطبقة األولى: يؤدي التالميذ أداًء على مستوى الصف
 لثانية: يؤدي التالميذ أداًء أدنى إلى حٍد ما من مستوى الصف وفي حاجة إلى تدخلالطبقة ا

 الطبقة الثالثة: يؤدي التالميذ أداًء أدنى بكثير من مستوى الصف ويحتاجون إلى تدخٍل مكثف

 
 يختلف نطاق هذه الدرجات الخاصة بمستويات الطبقات حسب منصة إجراء التقييم. 

 
، فيمكن القول 57تساوي  مرتبة النسبة المئوية هي نتيجة تقدم مرتبة أحد التالميذ مقارنةً بالتالميذ في عينتنا المعيارية. إذا أحرز التلميذ درجة نسبة مئوية 

 بالمائة من التالميذ في عمره في العينة المعيارية لالختبار أو أفضل منهم. 57بأنه أحرز على األقل نفس درجة 

 

 
 كيف ستُستخدم هذه الدرجات؟

( ISIPللتقدم ) Istationنقطة بيانات قيّمة يستخدمها المدرسون لتوجيه طريقة التدريس وتعديلها. يمكن استخدام درجات مؤشرات  Istationتقييمات 

الهدف، لتحديد مستوى قراءة طفلك، ووضع أهداف للقراءة تتعلق بنقاط قوة وضعف التلميذ، ومتابعة تقدم القراءة، ووضع تدخالت في القراءة محددة 



 وتقرير ما إذا كان طفلك بحاجة إلى دعٍم إضافي في القراءة أم ال.
 

 
 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.

 
 التقييماتللمزيد من المعلومات عن: 

 تفضل بزيارة:

 http://assessments.dpsk12.org 

 

 
 تفسارات أو مخاوف حول التقييمات، يرجى االتصال بمدرسة طفلك مباشرةً أو اتصل بدائرة خدمات األسرة على الرقمإذا كانت لديك أي اس

 (720) 423-3054. 
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