اختبار الطالب ،ربيع 2021

معلومات للطالب وأولياء
األمور/األوصياء والعائالت

االختبار :سوف ُتعقد االختبارات
بناء عىل مراحلهم الدراسية الحالية خالل هذا الربيع .وقد يتضمن ذلك ما ييل:
يخضع جميع طالب كاليفورنيا املؤهلني الختبارات نهاية العام ً
ذكاء ملهارات/محو أمية اللغة اإلنجليزية ( )ELAوالرياضيات؛
•التقييامت التحصيلية املتوازنة األكرث ً
•اختبار والية كاليفورنيا للعلوم؛
محليا عىل النحو الذي يحدده فريق الربنامج التعليمي الفردي للطالب؛
•تقييامت إجادة اللغة اإلنجليزية النهائية لوالية كاليفورنيا أو تقييم بديل محدد ً
•التقييامت البديلة لوالية كاليفورنيا فيام يتعلق مبهارات اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم؛ و
•تقييم والية كاليفورنيا االختياري للغة اإلسبانية.
تواصل مع معلم طفلك ملعرفة االختبارات التي سيخضع لها طفلك هذا الربيع.

ً
مختلفا
طريقة تعلم مختلفة وبالتايل سيكون االختبار
صحيحا  -لقد عمل الطالب بجد ويف
رمبا كانت طريقة التعلم مختلفة بالنسبة لطفلك هذا العامً .أيا كان ما تعنيه كلمة "مختلف" بالنسبة لعائلتك ،يبقى يشء واحد
ً
أيضا:
ً
ربيع هذا العام سوف تتاح لهم الفرصة إلظهار معرفتهم وقدراتهم .نظ ًرا ألن طريقة التعلم كانت مختلفة ،فسيكون االختبار
مختلفا ً
مزيدا من الوقت
ذكاء أقرص مام كان عليه يف السنوات السابقة .وهذا سيتيح للمعلمني ً
•سيكون الجزء التكيفي الحاسويب من االختبارات املتوازنة األكرث ً
مزيدا من الوقت إلتقان املواد.
للتدريس وللطالب ً
•ميكن إجراء االختبار
شخصيا أو عن ُبعد .سيتوقف ذلك عىل نوع االختبار الذي يحق لطفلك الخضوع له وسياسات مدرستك واملنطقة التعليمية وإرشادات
ً
هيئة الصحة العامة املحلية.
سيكون لدى معلم طفلك املزيد من املعلومات بشأن خطة االختبار املحددة لطفلك.

األمر مختلف ولكنه ال زال يتمتع بالقدر نفسه من األهمية
سوف تقدم اختبارات نهاية العام لك ولطفلك ومعلم (معلمي) طفلك معلومات مهمة عن التعلم يف هذا العام .استخدم نتائج االختبار إىل جانب الدرجات والواجبات
املدرسية والواجب املنزيل ومالحظات املعلم لفهم ما إذا كان طفلك عىل املسار الصحيح للوفاء مبعايري مستوى الصف أو يحتاج إىل دعم إضايف أم ال.

إليك بعض النصائح التي ميككنك من خاللها مساعدة طفلك
حيويا يف تعليم طفلك .وإليك بعض األمور التي ميكنك القيام بها ملساعدة طفلك عىل االستعداد لالختبار:
أنت تؤدي دو ًرا ً
•تواصل مع معلم طفلك لفهم التوقعات.
شجع طفلك عىل بذل قصارى جهده يف اإلجابة عن كل سؤال.
• ّ
•ذكِّر طفلك أنه ال بأس يف عدم معرفة إجابات بعض األسئلة.
شجع طفلك عىل اإلجابة عن جميع األسئلة عن طريق إجراء تخمني بارع يف حالة عدم التأكد من اإلجابة الصحيحة.
• ِّ
• ِّ
هادئا حيث ميكن لطفلك حل االختبار.
وفر ً
مكانا ً
•ذكِّر طفلك أن نتائج االختبار ليست سوى طريقة واحدة إلظهار التعلم.
•ال تحاول مساعدة طفلك أثناء االختبار عن طريق توضيح التعليامت أو تقديم إجابات عن األسئلة.
سيكون لدى معلم طفلك املزيد من املعلومات بشأن خطة االختبار املحددة لطفلك.

للحصول عىل ٍ
مزيد من املعلومات عن اختبار فصل الربيع ،ميكن زيارة الرابط التايل
.https://ca-toms-help-qc.ets.org/spring-21-parents-guardians/
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