دليل الوالدين فى تقارير الطالب CCRPP
ربيع  5102إختبارات اإلنجليزية و الرياضيات
في الربيع الماضي  ،اخذ طفلك اختبارات على مستوى الوالية جديدة في الرياضيات و فنون اللغة اإلنجليزية المعروفة باسم الشراكة من أجل تقييم اإلستعداد
للكلية و إختبارات الوظائف (  . ) CCRPPوقد صممت هذه االختبارات لتتناسب مع معايير جديدة  ،أكثر صرامة التي توجه التدريس في الفصول
الدراسية و تركز على التفكير النقدى  ،مهارات التفكير فى حل المشكالت التى يحتاجها الطالب في عالم اليوم .
خالل األسبوع الممتد من  9نوفمبر  ،5102سوف تتلقى تقريرا يحدد كيفية أداء طفلك في هذه االختبارات  .و يتضمن التقرير :
•

النتيجة اإلجمالية في الرياضيات و فنون اللغة اإلنجليزية

•

كيف يكون أداء طفلك بالمقارنة مع غيرهم من الطالب في نفس المدرسة و المنطقة و الوالية

•

بتحليل مدى أداء طفلك في الفئات الفرعية المختلفة فى كل مادة دراسية

نتيجة درجات طفلك  ،و كذلك نتائج المدرسة و المنطقة  ،قد تبدو أقل هذا العام بسبب اختبارات قياس مهارات أكثر تعقيدا  .ال تعنى درجة منخفضة ان
طفلك لم يتحسن أو قد تعلم أقل  .و هذا يعنى ببساطة أنه تم رفع التوقعات لجميع الطالب .
االختبار هو مجرد مقياس واحد لمدى أداء طفلك أكاديميا  .مصادر أخرى للمعلومات  ،مثل الدرجات  ،و تقارير المعلم  ،و الدرجات في اختبارات أخرى ،
هي تدابير هامة في قياس و فهم تقدم طفلك .

كيف تقرأ تقرير درجات الطالب
في الجزء العلوى من كل تقرير  ،يحصل طفلك على معلومات شاملة عن األداء  ،والتى تتألف من مستوى التحصيل العام له أو لها  ،النتيجة اإلجمالية
للقياس  ،و وصف نوع الدعم الذى سيحتاجه طفلك بناء على أدائهم فى االختبار  .سيتضمن هذا القسم أيضا متوسطات األداء فى المنطقة و الوالية حتى
تستطيع أن ترى كيف يقارن طفلك على الطالب اآلخرين فى نفس الصف و المادة الدراسية .

متوسط الوالية

متوسط المنطقة

النقاط

النقاط

743

731

أداء الطالب اإلجمالى
سجل الطالب  701نقاط على مقياس من  021إلى  ، 021و كان أدائه فى
المستوى المقترب من األساسى  .الطالب الذين أدائهم في هذا المستوى سوف
يحتاج دعم كبير لالستعداد لمزيد من الدراسات فى مجال المحتوى هذا .

النقاط

714

ويبين الجدول التالي ماذا يعنى كل من مستويات اإلنجاز المحددة حديثا من ناحية مدى استيفاء طفلك التوقعات لهذا الصف و الموضوع :

تجاوز التوقعات
إستوفى التوقعات
إقترب من التوقعات
إستوفى التوقعات جزئيا

متقدم
)(790-850

إتقان
)(750-789

أساسى
)(725-749

مقترب من أساسى
)(700-724

لم يستوفى التوقعات

غير مقبول
)(650-699

كما سيتم تحليل أداء طفلك إلى فئات فرعية داخل كل موضوع  .في كل فئة فرعية  ،سيتم تصنيف طفلك من  3-0نجوم  ,مع وصف أداء طفلك فى هذا
المجال المحدد و الدعم الالزم للمضي قدما .
أداء الكتابة

أداء القراءة

أذكر نسبة الطالب فى كل تصنيف

أذكر نسبة الطالب فى كل تصنيف

50%

5%

45%

20%

التعبير الكتابى

أداء متوسط

50%

30%

النص األدبى
أداء قوى

الطالب يمكن أن يؤلف بتطور  ،تنظيم  ،و كتابة واضحة  ،و ذلك
باستخدام تفاصيل عما هو  /هى يقراء  ،و لكن قد تكون هناك حاجة
إلى دعم إضافي ليكون على استعداد تام لمزيد من الدراسات .

في هذا المجال  ،الطالب قادرا على قراءة و تحليل الصف المناسب فى الخيال
و الدراما و الشعر بشكل جيد للغاية و مستعد لمزيد من الدراسات .

المعرفة و إستخدام إتفاقيات اللغة

أداء قوى

النص اإلعالمى
أداء متوسط

الطالب يمكن ان يؤلف كتابة باستخدام قواعد اللغة اإلنجليزية القياسية
( بما في ذلك تلك المتعلقة بالنحو و اإلمالء  ،و االستخدام )
و هو مستعد لمزيد من الدراسات .

يمكن الطالب قراءة و تحليل روائية غير خيالية للصف المناسب  ،بما في ذلك
النصوص عن التاريخ و العلوم و الفنون  ،و الموسيقى  .الطالب قد يحتاج
إلى دعم إضافى ليكون على استعداد تام لمزيد من الدراسات .

التعريف

المفردات
أداء ضعيف

ضعيف
يحتاج لدعم كبير
لمزيد من الدراسات

متوسط
يحتاج دعم إضافى
ليكون مستعد تماما
لمزيد من الدراسات

قوى
مستعد لمزيد
من الدراسات

كيف تستخدم النتائج
وسوف تستخدم الدرجات و التقييم لمساعدة المعلمين على تحديد عندما يحتاج
الطالب إلى دعم إضافى أو عمل أكثر تحديا فى كل موضوع دراسى  .كما
سيتم استخدام هذه المعلومات لقياس مدى نجاح المدارس والمديريات فى
مساعدة الطالب على تحقيق مستوى أعلى من التوقعات .
كوالد  ،يمكنك استخدام نتائج االختبار لتوجيه المناقشة مع مدرس (مدرسين)
طفلك عن دعم إضافى أو تنمية التى قد تكون مطلوبة فى الصف و فى
المنزل .

الطالب فى حاجة إلى دعم كبير فى استخدام السياق لتحديد ما تعنى
.الكلمات و العبارات فى نصوص الصف المناسبة .

وهذه هى بعض األسئلة المقترحة عند مناقشة النتائج مع مدرس (مدرسين)
طفلك :
• أين طفلي يفعل جيدا و أين هو أو هي بحاجة إلى تحسين ؟
•

ما الذي يمكن القيام به في الفصول الدراسية للمساعدة في تحسين
منطقة الضعف له  /لها ؟

•

ما الذي يمكن القيام به لتحدى طفلى بشكل مناسب في المناطق حيث
انه أو انها يتجاوز التوقعات ؟

•

كيف يمكنني المساعدة في دعم تعلم طفلي في المنزل ؟

•

كيف يمكننا التأكد من أن طفلي يواصل اإلستمرار فى التقدم ؟

الموارد للوالدين و الطالب
القائمة أسفل تكون مصدر جيد يمكن اإلستفادة منها و الرجوع إليها عندما تتسلم تقرير الدرجات لطفلك .
لويزيانا قسم التعليم وسائل الدعم  :يعرض على الوالدين معلومات عن المعايير األكاديمية،
نتائج االختبار  ،و روابط  5102-5101تدريبات اإلختبارات و دليل التقييم
. 5100-5102
http://www.louisianabelieves.com/resources/parents-students
تفهم النتيجة  :الموارد على االنترنت لآلباء و األمهات للمساعدة فى دعم تعليم طفلهم فى
المنزل .
http://understandthescore.org/help-your-child/resources-forparents/
معالم أطفال متميزة  :مجموعة من أشرطة الفيديو على االنترنت مجانا التى تظهر كيف
يبدو النجاح فى مثل القراءة و الكتابة و الرياضيات للطالب فى الصفوف . K-2
http://www.greatschools.org/gk/milestones/

دعم إضافى
ألجل معلومات عن هذه التقارير و معلومات عن تقييم أخر  ,إتصل بنا على :
assessment@la.gov

" تكون بطل التعلم " أدوات التعلم  :إبحث من قبل الوالية  ،الصف  ،و تخضع إليجاد أنشطة
في تعلم الرياضيات و اإلنجليزية يمكنك استخدامها في المنزل مع طفلك .
http://bealearninghero.org/learning-tools
دليل الوالدين  :تحتوي على مالحظات عامة عن المعايير فى كل صف و األنشطة المقترحة
ألجل طفلك .
http://www.louisianabelieves.com/resources/library/familysupport-toolbox-library
وسائط اإلعالم المعروفة  :مجموعة من أفضل التطبيقات و المواقع اإللكترونية  ،و األلعاب
في اللغة اإلنجليزية و الرياضيات فى المراحل الدراسية المختلفة .
https://www.commonsensemedia.org/

أو تابع على الوسط اإلجتماعى :

Results Louisiana@resultsLA

