
  

  دليل أولياء األمور إلى التقييمات
 

  )TS Gold( استراتيجيات التدريس الذھبية

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

  مجموعة من األدلة على التقدم األكاديمي الذي حققه طفلك.
 

 
  ما ھو ھذا التقييم؟

مرحلة ما قبل المدرسة ورياض األطفال. يالحظ المدرسون ) ھو تقييم مستمر قائم على المالحظة للتالميذ في TS Goldاستراتيجيات التدريس الذھبية (
تعلم ونمو ھي: التالميذ في سياق التجارب اليومية لتحديد ما يعرفونه، وما يمكنھم القيام به، ونقاط قوتھم، واحتياجاتھم واھتماماتھم في ستة مجاالت 

والرياضيات (اكتساب اللغة اإلنجليزية إذا انطبق األمر على التلميذ). يلبي تقييم  ة،االجتماعية والعاطفية، والبدنية، واللغة، واإلدراك، والقراءة والكتاب
  (تقييم االستعداد المبكر) الخاص بالوالية. Early Readiness Assessmentاستراتيجيات التدريس الذھبية شرط 

 

 
  متى سيخضع طفلي لالختبار؟ 

مرات كل عام في المواعيد المحدد  3مستمر، ويتم االنتھاء من البيانات التي يجمعھا مدرس الطفل  يخضع تالميذ مرحلة ما قبل المدرسة للتقييم بشكل
يوًما من الدراسة وسيتم جمع البيانات مرة واحدة  60لكل نقطة فحص محددة من الوالية. ستتم مالحظة تالميذ رياض األطفال بشكل مستمر خالل أول 

ن تقرر ما إذا كانت ترغب في متابعة استخدام استراتيجية التدريس الذھبية مع تالميذ رياض األطفال خالل في أول نقطة فحص. وتستطيع المدارس أ
  الفترة المتبقية من العام لمتابعة التقدم. وحيث يعد ھذا نموذجا مستند إلى المالحظة، ال يتم استخدام وقت تدريس لتقديم ھذا التقييم.

 
  مواعيد نقاط الفحص

  أكتوبر
  يناير
  مايو

 

 
  ما ھي الدرجة (الدرجات) التي سيحصل عليھا طفلي؟  

واصل إحراز توفر نتائج التقييمات مقاييس ھامة حول مدى جودة تعلم التالميذ للمفاھيم والمھارات في كل مقياس كي ينجح الطفل في مرحلته الحالية وي
  التقدم األكاديمي من عام آلخر.

 
مقياس تقييم لتعيين قيمة لمستوى طفلك فيما يخص تقدًما معيًنا في النمو والتعلم.  وھذا يساعد في تحديد مستوى الطفل ، يستخدم TS Goldوفي اختبار  

  في نطاق يتراوح بين أقل من التوقعات المستندة لألبحاث أو يلبيھا أو يفوقھا فبما وذلك فيما يخص عمره ومرحلته الدراسية.
 

 
  لدرجات؟كيف ستتم االستفادة من ھذه ا 

لتحديد ما يعرفه الطفل وما يمكنه القيام به وكيف يرتبط ذلك باألھداف الھامة للتطوير والتعليم. ويستطيع  TS Goldيستخدم معلم الطفل درجات تقييم 
لك معك خالل المعلمون أيًضا دعم تعليم طفلك والتحقق من التقدم من خالل المعلومات التي يتم الحصول عليھا من ھذا التقييم. وسيتم مشاركة درجات طف

  كجزء من المحاسبة الخاصة بإطار عمل أداء المدارس. TS Goldر والمعلمين. تستخدم مراكز التعليم المبكر درجات اجتماع أولياء األمو
 

 
  معلومات إضافية

فر ندعوكم للمشاركة في تعليم طفلك. ُيرجى عدم التردد في التواصل مع مدرس طفلك لمعرفة الطرق التي يمكنك بھا مساعدة طفلك في المنزل وتو
  ترتيبات إجراء االختبارات.

 
  مزيد من المعلومات: التقييمات

  يرجى زيارة:
 http://assessments.dpsk12.org  
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