دليل أولياء األمور إلى التقييمات
تقييما  DIBELSوIDEL
توفر االختبارات معلومات قيّمة للتالميذ وأولياء األمور والمدرسين بخصوص ما إذا كان التالميذ قد أتقنوا معايير الصف الدراسي ومحتواه وأنھم ماضون
على المسار الصحيح للتخرج مستعدين لمجابھة تحديات القرن الحادي والعشرين .يتمثل الھدف من نتائج التقييمات في توفير مقياس واحد ضمن مجموعة
من األدلة على التقدم األكاديمي الذي حققه طفلك.
ما ھو ھذا التقييم؟
يشير  DIBELSإلى الدالئل الديناميكية لمھارات القراءة والكتابة األساسية المبكرة .وھو نظام تقييم يجرى لكل طالب على حدة ويستخدم مجموعة من
اإلجراءات والمقاييس المصممة لتقييم تقدم الطالب في اكتساب مھارات القراءة والكتابة المبكرة بدءاً من الروضة وحتى الصف السادس .تتضمن المھارات
المقاسة كل من الوعي الصوتي ،والسمعيات ،والفصاحة ،والفھم .يجرى التالميذ االختبارات بنا ًء على صفھم الحالي والوقت من السنة.
أما  IDELفھو سلسلة من التقييمات التقويمية المصممة لقياس مھارات القراءة والكتابة األساسية المبكرة لألطفال الذي يتعلمون القراءة باللغة اإلسبانية .ال
تمثل مقاييس  IDELترجمة لمقاييس اختبار  DIBELSلكنھا قائمة على نفس األدلة البحثية المتعلقة بكيفية تعلم األطفال للقراءة في اللغات األبجدية .ويضع
 IDELفي اعتباره التركيب اللغوي للغة اإلسبانية بما في ذلك الصوتيات والتھجئة والقواعد .ھذه المقاييس معيارية وقصيرة وتجرى لكل تلميذ على حدة
ويمكن استخدامھا في إجراء مراقبة منتظمة لتطور المھارات المبكرة للقراءة والكتابة باللغة اإلسبانية .يقيس  IDELالمھارات في المكونات الرئيسية للقراءة
في مراحلھا األولى مثل :الوعي الصوتي ،والمبادئ األبجدية ،والدقة والطالقة والنصوص المتصلة والمفردات والفھم .يقيس اختبار  IDELطالقة تسمية
الحروف كمؤشر إضافي على الخطورة.
يستوفي  DIBELSو DIBELSمتطلبات قانون كولورادو للقراءة ويستخدم االختباران في قياس مستويات وتقدم تحصيل التلميذ قي القراءة وفحص الطالب
بحثا ً عن نقاط الضعف في القراءة وتنويع طرق التدريس .يمكن استخدام بيانات  DIBELSو IDELالتشخيصية في بناء خطط تدخل مستھدفة للقراءة )خطط
 (READللطالب الذين تقل قدرتھم على القراءة عن مستوى الصف بكثير.
متى سيخضع طفلي لالختبار؟
وفقا ً لقانون  ،Colorado READيجب على الطالب من مرحلة الروضة إلى الصف الثالث أن يخضعوا لتقييم قراءة مرحلي معتمد من مجلس الوالية خالل
فترات زمنية محددة .تمتد فترة اختبار قانون القراءة لمدة ستة أسابيع في الخريف ،وفي منتصف العام وفي الربيع .وتتاح لتالميذ الروضة  30يوما ً إضافية
الستكمال تقييم فصل الخريف .ووفقا ً لقانون الوالية ،فإن تالميذ الروضة إلى الصف الثالث الذين تقل درجاتھم عن مستوى الكفاءة األدنى فسيحتاجون إلى
تقييم أو تقييمن إضافيين للتحقق من مستوى القراءة.
فترات اختبار قانون :Read
الروضة إلى الصف 12
الروضة إلى الصف 12
الروضة إلى الصف 12

أواخر أغسطس  -أواخر أكتوبر
ديسمبر  -منتصف فبراير
مايو

الخريف
منتصف العام
الربيع

قد تختلف مواعيد االختبارات من مدرسة ألخرى .للتعرف على للتواريخ المحددة لالختبار لتلميذك ،يرجى التواصل مع معلم الطفل.
ما ھي الدرجة )الدرجات( التي سيحصل عليھا طفلي؟
يحدد تقييما  DIBELSو IDELنتائج الكفاءة االلية للطالب خالل فترات اختبار كولورادو للقراءة )يرجى المطالعة أدناه(:
.1
.2
.3
.4

أعلى من المعيار  -مستوى التلميذ أعلى من مستوى المرحلة الدراسية
عند المعيار -مستوى التلميذ يناسب مستوى صفه
أقل من المعيار/استراتيجي– مستوى التلميذ أقل من مستوى صفه ويحتاج للتدخل
أقل من المعيار بكثير/مكثف  -مستوى التلميذ أقل من مستوى صفه بكثير ويحتاج لتدخل عاجل ومكثف

للتعرف على معلومات محددة بشأن درجة التلميذ ،يرجى التواصل مع معلم الطفل.
كيف ستتم االستفادة من ھذه الدرجات؟

درجات التالميذ في مقاييس اختباري  DIBELSو IDELتمنح المدرسة معلومات بشأن ما إذا كان التلميذ يمضى نحو النجاح في القراءة لمستوى صفه .يمكن
للمدرسة أن تحدد التالميذ الذين ال يستوفون األھداف في كل مقياس وتوفير دعم إضافي .على سبيل المثال ،إذا كان التلميذ يقرأ الكلمات بصورة صحيحة
لكنه يقرأھا ببطء ،فيمكن للمعلم أن يوفر تدريبا ً إضافيا ً على إعادة قراءة القصص والفقرات لتحسين سرعة وطالقة القراءة لدى التلميذ .يمكن للمعلم أن
يستخدم دراجة رصد التقدم للتأكد من أن التلميذ يتلقى دعما ً إضافيا ً لتحسين مھارات القراءة األخرى خالل السنة الدراسية .يمكن للمعلمين الرجوع إلى
الدرجات التي حققھا جميع الطالب في جميع المقاييس التخاذ قرارات بشأن كيفية تحضير دروس القراءة اليومية.
؟

معلومات إضافية

ندعوكم للمشاركة في تعليم طفلك .يُرجى عدم التردد في التواصل مع مدرس طفلك لمعرفة الطرق التي يمكنك بھا مساعدة طفلك في المنزل وتوفر ترتيبات
إجراء االختبارات.
مزيد من المعلومات :التقييمات
يرجى زيارة:
assessments.dpsk12.org
إذا كانت لديك أية أسئلة أو مخاوف حول التقييمات ،فاتصل بمدرسة طفلك مباشر ًة أو اتصل بخدمات دائرة األسرة على الرقم .(720) 423‐3054

