دليل أولياء األمور إلى التقييمات

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 ھذا التقييم؟
اختبار  SRIھو اختبار تكيفي قائم على الحاسوب يقيس الفصاحة في القراءة التأسيسية وفھم القراءة .يتعقب اختبار  SRIمھارات القراءة بدءاً من كلمات
النظر وحتى نصوص مستوى الجامعة أو مستوى الوظائف .باالستعانة بإطار عمل  Lexileللقراءة ،يساعد اختبار  SRIالمعلمين في التنبؤ بمسار التلميذ
إلى اتقان مستوى الصف واالستعداد للدراسة بالجامعة أو للعمل ،وتنويع أساليب التدريس ،والتخطيط لتدخالت مستھدفة ،وإظھار المساءلة ببيانات يمكن
االعتماد عليھا التخاذ إجراءات.
متى سيخضع طفلي لالختبار؟
يجرى اختبار  SRIللتالميذ في الصفوف من  6إلى  12المشاركين في مجموعة قانون القراءة .تمتد فترة اختبار قانون القراءة لمدة ستة أسابيع في
الخريف ،وفي الربيع.
فترة االختبار
فترة االختبار ھي فترة زمنية يخضع التلميذ لالختبار في بعض أيامھا ويتلقى التدريس في األيام األخرى .ال يخضع التلميذ لالختبار طوال ھذه الفترة.
للتعرف على للتواريخ المحددة لالختبار لتلميذك ،يرجى التواصل مع معلم الطفل.
سيخضع طفلك للتقييم مرة في كل فترة ،وسيجرى االختبار فقط في أيام معينة بنا ًء على الصف ،وليس طوال الفترة بالكامل .ويستغرق كل تقييم  20إلى
 40دقيقة بناء على مستوى الصف والقراءة .ويمكن أيضًا تقديم  SRIخالل السنة الدراسية بالكامل لمراقبة التقدم .الرجاء التواصل مع مدرس طفلك
لمعرفة الجدول الزمني لالختبارات.
ما ھي الدرجة )الدرجات( التي سيحصل عليھا طفلي؟
سيحصل طفلك على درجة  Lexileبناء على فھم القراءة الخاص بمخزون القراءة المدرسية .تقيس نتائج تقييمات  SRIمستويات فھم قراءة طفلك ،مما
يم ّكن المعلمين من تقدير إمكاناتھم في القراءة ،وتخطيط التعليمات وف ًقا لذلك ومراقبة التقدم في القراءة.
كيف ستتم االستفادة من ھذه الدرجات؟
يتم تحديد درجات  ،SRI Lexileبواسطة فرق إتقان أداء  SRIإلنشاء مستويات القراءة لقراءة الصف ،وقراءة المجموعة ،والقراءة المستقلة ،والقراءة
الموجھة .تستخدم درجات  SRI Lexileكجزء من مجموعة من األدلة للمساعدة في تحديد ما إذا كان الطفل يقرأ عند مستوى الصف أو دونه.
؟

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.
إذا كانت لديك أية أسئلة أو مخاوف حول التقييمات ،فاتصل بمدرسة طفلك مباشر ًة أو اتصل بخدمات دائرة األسرة على الرقم .(720) 423‐3054

