
 

 دليل ولي األمر إلى التقييمات
 1029-1028العام الدراسي 

 (TS Gold) جولد الستراتيجيات التعليم

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؟

( تقييم مستمر قائم على المالحظة لتالميذ التعليم قبل المدرسي ورياض األطفال. يالحظ المدرسون األطفال في سياق TSجولد الستراتيجيات التعليم )

مجاالت تعلّم وتطور: االجتماعي العاطفي، والبدني،  6تجاربهم اليومية لتحديد ما يعرفونه وما يمكنهم عمله، ونقاط قوتهم، واحتياجاتهم واهتماماتهم ضمن 

متطلبات الوالية الخاصة بتقييم  TS Goldواإلدراكي، ومعرفة القراءة والكتابة والرياضيات )اكتساب اللغة اإلنجليزية إن أمكن(. يستوفي تقييم  واللغوي،

 (.Early Readiness Assessmentاالستعداد المبكر )

 

 
 متى سيجري اختبار طفلي؟ 

مرات كل عام في  3ستجري مالحظة كل تلميذ في مرحلة التعليم قبل المدرسي على نحٍو مستمر، وسيجري إتمام البيانات المجموعة بواسطة مدرس طفلك 

إتمام البيانات مرة  األولى من الدراسة وسيجري 60مواعيد التدقيق النهائية للوالية. ستجري مالحظة تالميذ رياض األطفال على نحٍو مستمر أثناء األيام الـ

مع تالميذ رياض األطفال على  TS Goldواحدة عند موعد التدقيق األول للوالية. يمكن للمدارس تحديد ما إذا كانت ترغب في االستمرار في استخدام تقييم 

 جراء هذا التقييم.امتداد بقية العام لمتابعة التقدم. وبما أن هذا النموذج قائم على المالحظة، فال يُستخدم وقت تدريسي إل

 
 مواعيد التدقيق النهائية

 أكتوبر
 يناير
 مايو

 

 
 ما الدرجة )الدرجات( التي سيحصل عليها طفلي؟  

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

 
، يُستخدم مقياس تصنيف لتعيين قيمة لمستوى طفلك على مستوى تقدم معين للتطور والتعلّم. يساعد هذا على وضع الطفل ضمن نطاق TS Goldفي تقييم  

 اوزها.أدنى من التوقعات المستندة إلى أبحاث عن سنه أو فصله/صفه المعين أو يحقق تلك التوقعات أو يتج

 

 
 كيف ستُستخدم هذه الدرجات؟ 

لتحديد ما يعرفه طفلك وما يمكنه عمله وكيف يرتبط هذا باألهداف المهمة للتطوير والتعلّم. كما يمكن  TS Goldيستخدم مدرس طفلك درجات تقييم 

ك معك أثناء للمدرسين تدعيم التعلّم الخاص بطفلك والتحقق من مستوى التقدم باستخدام المعلومات المكتسبة من هذا التقييم. تنبغي مشاركة درجات طفل
للتعليم قبل المدرسي كجزء من  TS Gold( نتائج تقييم Early Education Centersالمدرسين. تستخدم مراكز التعليم المبكر )اجتماعات أولياء األمور ب

 (School Performance Frameworkمقياس مساءلة إطار األداء المدرسي )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 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 

 
 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://assessments.dpsk12.org/

