
 

 دليل ولي األمر إلى التقييمات
 1029-1028العام الدراسي 

NAEP )التقييم الوطني للتقدم التعليمي( 

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

 

 
 ما هذا التقييم؟

( هو أكبر تقييم على الصعيد الوطني يمثل ما يعرفه تالميذ أمتنا وما يمكنهم فعله في مواد مثل الرياضيات والقراءة NAEPالتقييم الوطني للتقدم التعليمي )

تركز على محو األمية التكنولوجية والدراسات االجتماعية. وتُصدر النتائج على شكل بطاقة تقرير والعلوم والكتابة. تبعًا للعام، قد يتم كذلك إجراء تقييمات 
 وطنية.

 
دوًرا مختلفًا عن دور تقييمات الوالية. فلدى كل والية تقييماتها الفريدة الخاصة بها التي تكون ذات معايير مختلفة من حيث المحتوى  NAEPيؤدي تقييم 

 ذاته في كل والية، ويوفر مقياًسا مشترًكا إلنجاز التلميذ. NAEPالدراسي. يُجرى تقييم 

 
التقييم التجريبي للمناطق أول مرة نشارك فيها في مكون  1022-1022كان العام الدراسي  لعدة سنين. NAEPشاركت مدارس دنفر العامة في تقييم 

منطقة تعليمية األخرى، سيكون لدينا فهم أفضل عن مدى جودة أدائنا كمنطقة تعليمية نسبةً إلى  12. بجانب الـ NAEP( ضمن TUDA) التعليمية الحضرية

 عتنا فهم أفضل الممارسات التي تستخدمها المناطق التعليمية األخرى والتي يمكننا االستفادة منها.مناطق تعليمية أخرى مشابهة. ومن ثم باستطا

 
وبذلهم لقصارى جهدهم سيساعداننا في  NAEPيمكن ألولياء األمور اختيار عدم مشاركة تلميذهم في هذا االختبار، بيد أن مشاركة التالميذ في تقييم 

 يل التلميذ على مستوى الوطن.الحصول على أدق قياس ممكن لتحص
 

 
 متى سيجري اختبار طفلي؟

 فترة التقييم
الميذ لالختبار فترة االختبار عبارة عن فترة زمنية يمكن للتلميذ فيها الخضوع لالختبار في بعض األيام وتلقي التدريس في األيام األخرى. ال يخضع الت

 محتوى واحد فقط. وبالنسبة للتواريخ المحددة الختبار تلميذك، الرجاء التحقق من ذلك مع مدرس الطفل.خالل الفترة بالكامل. كما أنهم يشاركون في مجال 

 
 دقيقة تقريبًا في التقييم. 210إلى  90من آخر أسبوع في يناير وحتى منتصف مارس. سيقضي التالميذ من  NAEPتبدأ فترة إجراء تقييم  

 

 
 ما الدرجة )الدرجات( التي سيحصل عليها طفلي؟  

 ال نتائج المدرسة.سيجري إصدار النتائج بعد التقييم بستة أشهر تقريبًا. تتوفر النتائج فقط للمنطقة التعليمية ككل؛ وال تتوفر نتائج التلميذ الفردية و

 

 
 كيف ستُستخدم هذه الدرجات؟ 

إلعطاء معلومات عن التدريس، إال أنها توفر مقياًسا أفضل لمستوى أداء تالميذنا مقارنةً بالمناطق التعليمية األخرى. بينما لن تستخدم بيانات هذا التقييم 
 يمكن للمعلومات من هذا التقييم أن:

 .تساعدنا في اإلجابة عن األسئلة البحثية مثل ما الدور الذي تؤديه التكنولوجيا في تعلم التلميذ 

 هًما أفضل لما يحتاجه التلميذ من أجل النجاح.تمنح محللي السياسات ف 

 .تساعدنا في فهم إذا ما كنا نقدم لتالميذنا تعليًما ذا جودة، خصوًصا التالميذ المحرومين فيما مضى 

 .تعمل كأداة لمساءلة المنطقة التعليمية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 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 

 http://nces.ed.gov/nationsreportcard/ 
 

 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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