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دلیل اآلباء/أولیاء األمور لفھم تقریر درجات اختبار 
Alternate ACCESS for ELLs  2016لعام 

 
  ما ھو التقریر الفردي للطالب؟

یوضح التقریر الفردي للطالب الدرجات التي یحصل علیھا طفلك في اختبار 
Alternate ACCESS for ELLsقریر من قبل األھالي . یُستخدم ھذا الت

 والمعلّمین. 
 

یشمل الجزء األعلى من التقریر اسم طفلك، وتاریخ 
المیالد، والصف الدراسي، واسم المدرسة 

والمدیریة، والوالیة، ورقمي المدیریة والوالیة. كما 
 یشمل التقریر معلومات تتعلق بالخدمات التعلیمیة الخاصة التي یحصل علیھا طفلك.

 
 التقریر الفردي للطالب؟ بماذا یفیدني

یوضح التقریر الدرجات الثماني التي یحصل علیھا الطالب في االختبار. إذا تم اختبار طفلك في جمیع أجزاء االختبار األربعة، فإنھ 
 ألربعة نطاقات"، أو غیر متاح، إلى عدم الحصول على درجة. توجد أربع درجات NAسیحصل على جمیع الدرجات الثماني. وتشیر "

 .درجات مرّكبةوأربع  مختلفة للغة
 

في مھارات االستماع، والمحادثة،  نطاقات اللغةترد درجات 
 والقراءة، والكتابة. وتعكس ھذه الدرجات أقسام االختبار األربعة. 

الدرجات المرّكبة عبارة عن تجمیعات لدرجات طفلك في نطاقات 
ربع كالً من مھارات اللغة المختلفة. وتشمل الدرجات المرّكبة األ

اللغة الشفھیة، وتعلّم القراءة والكتابة، واالستیعاب، والدرجة 
 اإلجمالیة. 

 
 كیف ترد الدرجات؟

أو  A2اللغة على ھیئة تقدیرات تضم حروف وأرقام، مثل التقدیران  ترد درجات مستویات إجادة
P1  على سبیل المثال. وتمثّل ھذه الدرجات مستویاتWIDA غة اإلنجلیزیة. الستة إلجادة الل

" درجة اكثر تقدًما P" كدرجة مبتدئ، بینما یمكن اعتبار "Aیمكن اعتبار الحصول على تقدیر "
فیما یتعلق بإجادة اللغة اإلنجلیزیة. تم تظلیل الشكل البیاني الموضح على التقریر لیمثّل درجة 

بة فقط. یقدم الجدول في مھارة الكتا P3إجادة اللغة الخاصة بطفلك. ویمكن الحصول على تقدیر 
الموضح في الصفحة الثالثة من التقریر أمثلة على إمكانات اللغة اإلنجلیزیة لدى طلبة في نفس 

 مستوى طفلك.
 

على ھیئة أرقام تتراوح بین  الدرجات المعیاریةترد 
على سبیل المثال.  920، مثل القیمة 960 - 910

وتعكس ھذه الدرجات المستوى الدراسي لطفلك 
ودرجة صعوبة بنود االختبار التي اجتازھا بنجاح. 

تفید الدرجات المعیاریة في التعّرف على التقدم الذي 
یُظھر الرسم البیاني الوارد في التقریر الدرجات المعیاریة الخاصة بطفلك لكل ویحرزه طفلك في تطور اللغة اإلنجلیزیة من عام آلخر. 

 لكل درجة من درجاتھ المعیاریة.   نطاق الثقةمن الدرجات الثماني، كما یُظھر الرسم 

ل دقة یحصل علیھا طفلك بمعدتتمثّل نطاقات الثقة في المناطق المظللة حول كل درجة معیاریة لطفلك. وھذا یوضح النطاق الممكن للدرجة التي 
 ألن تقع درجاتھ ضمن النطاق المظلل. %95. بمعنى آخر، إذا أدى طفلك االختبار ذاتھ بشكل متكرر، فإنھ تكون ھناك فرصة 95%

 

Alternate ACCESS for ELLs  ھو اختبار

. یقیس 12-1اإلنجلیزیة للصفوف  إلجادة اللغة

لدى  تطور إجادة اللغة اإلنجلیزیةاالختبار مدى 

ذوي اإلعاقة  الطلبة دارسي اللغة اإلنجلیزیة

 المعرفیة الشدیدة.
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عدد اإلجابات الصحیحة التي حصل علیھا طفلك مع وجود مستویات مختلفة من الدعم.  یُظھر األداء ضمن مھارتي االستماع والقراءة
فعلى سبیل المثال، اإلشارة أ تعني أن طفلك سمع السؤال مرتین. أما اإلشارة ب فتعني أنھ تم تبسیط صیغة السؤال وتكرار طرحھ. أما 

حات عن اإلجابة الصحیحة أیضاً. وقدتم تصمیم بنود الدعم ھذه لقیاس اإلشارة ج فتعني أنھ تم تبسیط صیغة السؤال وتكراره وإعطاء تلمی
 الكم الذي یستوعبھ طفلك من اللغة اإلنجلیزیة.

 
من تقریر  2في الصفحة  معلومات إجراء االختبارترد 

الدرجات الخاص بطفلك. وتوضح الصورة على الجانب 
. تقدم لكم صفحة تقریر الدرجات 2األیمن مثاًال لصفحة 

معلومات مفیدة حول المكان الذي أدى فیھ طفلك االختبار 
(القسم األعلى)، والخدمات الداعمة التي توفرت لھ (القسم 

ار لھ (القسمین الثاني)، والشخص الذي أجرى االختب
األخیرین). إذا كان لدیك أیة أسئلة عن المعلومات الواردة 

 ، فیرجى االتصال بمدرسة طفلك.2في الصفحة 
 

من تقریر  3في الصفحة  وصف مستویات اإلجادةیرد 
الدرجات الخاص بطفلك. یتوفر وصف إلمكانات اللغة 

اإلنجلیزیة لدى الطلبة في نفس مستوى طفلك في مھارات 
) واالستماع والقراءة منتجونالمحادثة والكتابة (

).  وتوضح الصورة أدناه وصف مستویات مستقبلون(
 متطور. P3اإلجادة لمستوى 

  

  %20 1 %60 3 %20 1 5 
  %66.6 2 %33.3 1  0 3 
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 ما الذي یتعین علّي االنتباه لھ في تقریر طفلي؟
األھالي على مراجعة جمیع الدرجات الواردة بشأن أطفالھم. وفیما یلي بعض نحن نحّث 

 االقتراحات حول كیفیة تفسیر، أو فھم، درجات طفلك:
راجع درجات مستویات اإلجادة في راجع درجات نطاقات مھارات اللغة.  •

مھارات االستماع، والمحادثة، والقراءة، والكتابة. ما ھي الدرجات األقرب 
 ؟A1ما ھي الدرجات األقرب إلى ؟  P2إلى 

راجع درجات مستویات اإلجادة في اللغة الشفھیة،  راجع الدرجات المرّكبة. •
وتعلّم القراءة والكتابة، واالستیعاب، والدرجة اإلجمالیة. ما ھي الدرجات 

 ؟P2؟  ما ھي الدرجات األقرب إلى A1األقرب إلى 
إذا أدى طفلك  إذا توفرت.قارن درجات ھذا العام بدرجات العام الماضي،  •

العام الماضي، فقم بالمقارنة بین  Alternate ACCESS for ELLsاختبار 
درجاتھ التي حصل علیھا ھذا العام ودرجاتھ في العام التالي. ھل ھناك فرق 
في درجات إجادة اللغة التي حصل علیھا؟  ھل ھناك فرق في حجم الخدمات 

 ر مھارتي االستماع والقراءة؟الداعمة التي یحصل علیھا عند اختبا

 كیف تُستخدم نتائج االختبار؟
في صور شتى. یمكن ألولیاء  Alternate ACCESS for ELLsتُستخدم نتائج اختبار 

األمور استخدام ھذه الدرجات في دعم أطفالھم، خصوًصا عند مقابلة فریق عمل المدرسة 
) الخاص بطفلك. یستخدم المعلمون IEPالذي یقوم بوضع برنامج التعلیم المنفرد (

قییم ت الدرجات في اإلعداد للدروس والتقییمات. كما تستخدم المدیریات التعلیمیة النتائج في
برامج دعم اللغة، ومتابعة تقدم الطلبة في تعلّم اللغة اإلنجلیزیة، وتحدید أھلیة الطالب 
لالنتھاء من برنامج داعم للغة اإلنجلیزیة. وتُستخدم النتائج أیضاً في استیفاء الشروط 

 الفیدرالیة وتلك الخاصة بالوالیة فیما یتعلق بالمسائلة.

 
 أسئلة یمكن طرحھا

ھالي على مناقشة الدرجات مع المعلم. فیما یلي بعض األسئلة التي یمكن نحن نحّث األ
 طرحھا:
ما الدرجات التي یجب أن یحصل علیھا طفلي لینتھي من برنامج دعم اللغة  •

 اإلنجلیزیة؟
 ھل سیؤدي طفلي ھذا االختبار في كل عام؟ •
 كیف تتم مشاركة النتائج مع المعلمین؟ •
 لطفلي في مجال اللغة اإلنجلیزیة؟ما نوع الدعم الذي تقدمونھ  •
 ما الذي ترغب في معرفتھ بشأن كیفیة استخدام طفلي للغة في المنزل؟ •
 " أو "غیر متاح"؟NAلماذا حصل طفلي على نتیجة " •
 "؟NAما معنى النتیجة " •

 ، فیرجى االتصال بمدرسة طفلك.Alternate ACCESS for ELLsإذا كان لدیك أسئلة بشأن نتائج اختبار 

 Alternate ACCESSیشمل اختبار 
for ELLs  درجات للمھارات الثماني

 التالیة:

 االستماع •
 المحادثة •
 القراءة •
 الكتابة •
 اللغة الشفھیة •
 تعلّم القراءة والكتابة •
 االستیعاب •
 اإلجمالي •

 مستویاتترد النتائج على ھیئة درجات 
 درجات معیاریة.و إجادة

 مصطلحات ھامة یلزم معرفتھا

 ھم الطلبة الذین متعلموا اللغة اإلنجلیزیة
یستحقون الحصول على مساعدة في 

 اللغة اإلنجلیزیة بالمدرسة.
 

ھو عملیة تستغرق قدًرا من  تطور اللغة
الوقت. ویجتاز الطلبة ھذه العملیة 

 بدرجات متفاوتة.
 

مقیاس لمستوى الطلبة ھي  إجادة اللغة
 خالل عملیة تطور اللغة.


