دليل أولياء األمور إلى التقييمات
 ISIP) Istationللقراءة المبكرة ISIP ،للقارئ المتقدم ISIP ،للغة اإلسبانية(
توفر االختبارات معلومات قيّمة للتالميذ وأولياء األمور والمدرسين عما إذا كان التالميذ قد أتقنوا معايير الصف الدراسي والمحتوى وأنھم ماضون على
المسار الصحيح للتخرج استعداداً للقرن الحادي والعشرين .الھدف من نتائج التقييمات ھذه ھو توفير مقياس واحد ضمن مجموعة من األدلة على التقدم
األكاديمي الذي حققه طفلك.
ما ھذا التقييم؟
يجرى اختبار  Istationعبر اإلنترنت لشخص واحد أو مجموعة صغيرة أو صف بالكامل للتالميذ من رياض األطفال إلى الصف الثامن .والغرض الرئيسي
ھذا التقييم ھو لتحديد نقاط قوة محددة والحاجة التي قد تظھر في تنمية تعلم القراءة والكتابة لدى طفلك .يكمل الطالب اختبارات  Istationبنا ًء على مستوى
الصف واللغة التي يدرسون بھا.
الصفوف من رياض األطفال  -الصف باللغة
 ISIPللقراءة المبكرة )(ER
3
اإلنجليزية
الصفوف من رياض األطفال  -الصف
 ISIPفي اللغة اإلسبانية
اللغة اإلسبانية
3
باللغة
الصفوف من 8 - 4
 ISIPللقراءة المتقدمة )(AR
اإلنجليزية
الصفوف من 5 - 4
 ISIPفي اللغة اإلسبانية
اللغة اإلسبانية

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؟
توفر تقييمات  Istationدرجتين أساستين وھما :معيار القدرة ) (ability indexوالترتيب المئوي ) .(percentile rankيوفر معيار القدرة بصفة عامة
قدرة التلميذ على القراءة بصفة عامة في صورة عدد يطابق أداء التلميذ ضمن مستوى الشريحة التعليمي .تم وصف الشرائح كما يلي :توصف الشرائخح
كما يلي:
الشريحة األولى  :1مستوى التلميذ يناسب مستوى صفه
الشريحة  2مستوى التلميذ أقل قليالً من مستوى صفه ويحتاج للتدخل
الشريحة  3مستوى التلميذ أقل من مستوى صفه بكثير ويحتاج لتدخل مكثف
يتباين نطاق مستويات الشرائح ھذه حسب منصة التقييم.
مرتبة المئين عبارة عن درجة توفر مرتبة للتلميذ مقارنة بالتالميذ في عينتنا المعيارية .في حالة حصول التلميذ على درجة  75على مقياس النسبة المئوية،
يمكن القول إنه حصل على نسبة تعادل النسبة التي حصل عليھا  %75على األقل – أو أفضل منھا -من عدد التالميذ في سنه من العينة المعيارية لالختبار.

كيف ستتم االستفادة من ھذه الدرجات؟
تقييمات  Istationھي نقطة بيانات ھامة واحدة يستخدمھا المدرسون لتوجيه طرق التدريس وتعديلھا .يمكن استخدام درجات  ISIPلتحديد مستوى طفلك في
القراءة ،وتحديد أھداف القراءة بخصوص نقاط القوة والضعف لدى التالميذ ،ومراقبة التقدم في القراءة ،وإنشاء تدخالت مستھدفة في القراءة ،وتقرير ما إذا
كان الطفل بحاجة إلى دعم إضافي في القراءة.
؟

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

