
 

 دليل ولي األمر إلى التقييمات
 1029-1028العام الدراسي 

W-APT )اختبار تحديد مستوى تقييم الفهم والتواصل باإلنجليزية من والية ألخرى التابع للتصميم والتقييم التعليمي العالمي( 

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

 األكاديمي لطفلك.
 

 
 ما هذا التقييم؟

هو "اختبار معاينة" الكفاءة في اللغة اإلنجليزية يُعطى للتالميذ الجدد في الصفوف من رياض األطفال وحتى  WIDA-ACCESSاختبار تحديد المستوى 

والتحديد  ELs(. وهو يساعد المربين في تحديد متعلمي اللغة اإلنجليزية ELsالذين قد يتم تصنيفهم على أنهم متعلمون للغة اإلنجليزية ) ولالصف األ

اللغة االجتماعية واألكاديمية في مجاالت اللغة األربعة، وهي االستماع والقراءة والكتابة  W-APTالصحيح لمستواهم في البرامج التعليمية. يقيس تقييم 

 ف الحياة اليومية بينما تُستخدم اللغة األكاديمية للتواصل في الفصل الدراسي.والتحدث. تُستخدم اللغة االجتماعية للتواصل في مواق

 

 
 متى سيجري اختبار طفلي؟ 

حين دخولهم المنطقة التعليمية للمرة  ولمرة واحدة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية في الصفوف من رياض األطفال إلى الصف األ W-APTيُجرى اختبار 

 أيام من وقت االلتحاق ويمكن إجراؤه في أي وقٍت على مدار العام الدراسي. 20األولى. ويُجرى في غضون 

 

 
 ما الدرجة )الدرجات( التي سيحصل عليها طفلي؟   

 
األول أثناء الفصل الدراسي األول من العام الدراسي معلوماٍت تشخيصية  سيتلقى التالميذ الذين يأخذون تقييم رياض األطفال الذي قد يتضمن تالميذ الصف

ي يستطيع للمساعدة على اطالع المدرس على قدرات التلميذ في اللغة اإلنجليزية. يجري إصدار درجة صافية تُستخدم فيما بعد للبحث عن المهارات الت
 قرير بالدرجة المجّمعة والتي تتراوح بين منخفض أو متوسط أو مرتفع أو استثنائي.التلميذ إكمالها. بالنسبة لقسمي التحدث واالستماع، يصدر ت

 .1029-1028في بداية خريف العام الدراسي  WIDAسوف يتم تقييم التالميذ في الصفوف من األول وحتى الثاني عشر باستخدام اختبار 

 

 
 كيف ستُستخدم هذه الدرجات؟

الطفل في اللغة اإلنجليزية بمجرد دخوله المنطقة التعليمية. ويساعد هذا في عملية تحديد متعلمي اللغة اإلنجليزية. يستخدم تمثل النتائج خط األساس لقدرات 
 ذين يحرزون نتيجةفريٌق من المدرسين واإلداريين النتيجة لتحديد ما إذا كان الطفل يحتاج إلى دعٍم إضافي في اللغة اإلنجليزية. يمكن تصنيف التالميذ ال

 مرتفعة بما يكفي على أنهم مجيدون بمجرد دخولهم 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.

 
 

 WIDA للمزيد من المعلومات عن:

• www.wida.us/assessment/ 

 
 التقييماتللمزيد من المعلومات عن: 

 تفضل بزيارة:

 http://assessments.dpsk12.org 

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

 (720) 423-3054. 
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