دليل أولياء األمور إلى التقييمات
اختبار  I‐Readyللقراءة
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  i‐Readyھو اختبار تقييم تشخيصي تكيفي يوفر تقييما ً مخصصا ً لمھارات القراءة لدى الطالب ويتعقب نمو الطفل وأدائه طوال فترة زمنية معينة.
عن طريق التكيف مع نمط إجابات الطالب ،يستمد  i‐Readyكميات كبيرة من المعلومات من كمية محدودة من األسئلة ما يسمح للتقييم بتحديد نقاط قوى
وضعف الطالب في جوانب أساسية للقراءة في الصفوف من الروضة إلى الثامن.
وقد اعتمد مجلس الوالية اختبار  i‐Readyكتقييم لقياس مستوى تحصيل الطالب في القراءة وفحص الطالب من أجل تحديد جوانب القصور في القراءة
وتحديد نقاط التركيز/الفرص ألجل إضافة المزيد من التحديات وتنويع طرق التدريس .تماشيا ً مع قانون  ،Colorado READيمكن استخدام بيانات اختبار
 i‐Readyالتشخيصية لبناء خطط تدخل قراءة مستھدفة )خطط  (READللطالب الذين تقل مھارات القراءة لديھم كثيراً عن مستوى الصف وقياس فھم
الطالب لمعايير الوالية الرئيسية.
متى سيخضع طفلي لالختبار؟
وفقا ً لقانون  ،Colorado READيجب أن يخضع التالميذ في مرحلة الروضة إلى الصف الثالث 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؟
يسفر اختبار  i‐Readyعن درجتين أساسيتين.
 درجة  i‐Readyالقياسية اإلجمالية زھي درجة مقربة عن قدرة القراءة العامة لدى الطفل بناء على التقييم التشخيصي لجميع جوانب القراءة
)المھارات التأسيسية ،والمفردات والفھم( .تتراوح الدرجات القياسية بين  100إلى  800في تسلسل واحد ما يسمح للمعلمين بمقارنة أداء التلميذ
مع غيره وقياس النمو في مختلف الصفوف والجوانب.
 المستوى العام  -يستخدم جدول مستوى الصف لتحديد القدرة العامة في الصف الحالي للتلميذ بنا ًء على النتائج الواردة من التقييم التشخيصي
المختار .وتتمثل المستويات األربعة الممكنة فيما يلي:
فوق المستوى | عند المستوى | يقترب من المستوى | بحاجة للتحسن
كيف ستتم االستفادة من ھذه الدرجات؟
يوفر اختبار  i‐Readyمعلومات مھمة للمعلمين تساعدھم في توجيه وتعديل طرق تدريسھم .درجات  i‐Readyيمكن أن تستخدم في لتحديد مستوى القراءة
عند التلميذ ووضع أھداف للقراءة تتماشى مع نقاط قوى وضعف التلميذ ومراقبة نمو التلميذ وتحديد خطوات التدريس المالئمة للتلميذ ووضع خطط تدخل
محددة للقراءة وتحديد ما إذا كان طفلك بحاجة إلى المزيد من الدعم 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

