
 

 دليل ولي األمر إلى التقييمات
 29-1028العام الدراسي 

 (MAP) مقاييس التقدم األكاديمي

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؟

 21إلى  6هي اختبارات تحصيل تكيفية عبر اإلنترنت في الرياضيات والقراءة واستخدام اللغة. سيُختبر جميع التالميذ في الصفوف من  MAPتقييمات 

من  الوقت، حيثوالذين التحقوا بمدرسة مسار وفقًا لمتطلبات والية كولورادو. للتقييمات منافع تدريسية مهمة عند إجرائها على فتراٍت منتظمة مع مرور 
 الممكن اكتشاف ما إذا كان أحد التالميذ، أو مستوى صفي كامل، يحرز تقدًما مرضيًا في مجاالت الموضوعات هذه.

 

 
 متى سيجري اختبار طفلي؟ 

. MAPفترات اختبار كل عام )الخريف والشتاء والربيع(. خالل كل فترة، سيُختبر طفلك مرة واحدة في كل مجال من مجاالت موضوعات تقييم  3ثمة 

اريخ المحددة دقيقة تقريبًا. فترات االختبار طويلة على نحٍو متعمد لمنح المدارس المرونة في وضع جداول االختبارات. لمعرفة التو 00يستغرق كل تقييم 

 أثناء الفترة التي سيأخذ فيها طفلك االختبار، تواصل مع المدرسة مباشرةً.

 
 فترة التقييم 

الميذ لالختبار خالل فترة االختبار عبارة عن فترة زمنية يمكن للتلميذ فيها الخضوع لالختبار في بعض األيام وتلقي التدريس في األيام األخرى. ال يخضع الت
 بالكامل. وبالنسبة للتواريخ المحددة الختبار تلميذك، الرجاء التحقق من ذلك مع مدرس الطفل.الفترة 

 

 نوفمبر –أغسطس  الخريف 

 فبراير –ديسمبر  الشتاء

 يونيو –مارس  الربيع

 
 

 
 ما الدرجة )الدرجات( التي سيحصل عليها طفلي؟  

التلميذ للمفاهيم والمهارات ضمن كل معيار بحيث يمكن لطفلك تحقيق النجاح في صفه الحالي واالستمرار تقدم نتائج التقييمات مقاييس مهمة عن جودة تعلّم 
 في تحقيق تقدم أكاديمي من عاٍم آلخر.

 
)مستعد للتعلم اليوم( عن كل مجال موضوع تشير إلى ما يعرفه وما هو مستعٌد لتعلمه وما يُتوقع منه  RIT درجة، سيتلقى طفلك MAPبالنسبة إلى تقييم  

من المعلومات المحددة عن إنجازه. يمكن أيًضا استخدام النتيجة لتحديد النمو على مدار العام ومقارنة نمو طفلك بأقرانه األكاديميين وبمعايير الوالية. للمزيد 

 ة بطفلك، يرجى التواصل مع مدرس طفلك.الخاص RIT درجة

 

 
 كيف ستُستخدم هذه الدرجات؟

لتدريسه بطريقة تتوافق واحتياجاته. كما تُستخدم النتائج أيًضا لمساءلة كٍل من المنطقة التعليمية وأطر األداء  MAPيستخدم مدرس طفلك درجات تقييم 

 المدرسي في الوالية.
 

 
 

 
 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.

 
 تالتقييمايد من المعلومات عن: للمز

 تفضل بزيارة:

 http://assessments.dpsk12.org 

 ؟

http://standards.dpsk12.org/standards-resources/
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/


 

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

 (720) 423-3054. 

 

 


