Arabic
أعزائي عائالت مدارس سياتل العامة:
في هذا العام  ،سيقوم الطالب في الصفوف الدراسية من الصف الثالث إلى الصف العاشر بإجراء تقييمات معيارية ُمؤقتة وجديدة
( )interim benchmark assessmentsفي الرياضيات .تُستخدم التقييمات المعيارية لقياس مدى فهم الطالب وذلك قياسا ً بالمعايير
التي يتم التدريس بها .ال يقصد بها قياس درجة اإلتقان أو معدل نمو الطالب .تعتبر هذه التقييمات المعيارية قيمة في أنها تساعد المعلمين
والطالب على فهم موقعهم بالنسبة لمعاييرالمستوى الدراسي التي يتم تعليمها .تعتبر هذه التقييمات جز ًءا من عمل دائرة التعليم في تنفيذ
نظام الدعم متعدد المستويات الذي يأخد في االعتبار كل جوانب الطفل ( Multi-Tiered Systems of Support (MTSS) Whole
 ) Child Frameworkوفي تحقيق نتائج متساوية لكل طالب من طالبنا.
في العام الماضي ،دخلنا في شراكة مع شركائنا إلجراء تقييمات مرحلية مؤقتة في عدد  20مدرسة .أردنا التأكد من أن التقييمات التي
نستخدمها لمراقبة تقدم الطالب تعكس التعليمات الموجهة والمعايير وأعداد الطالب .قدم المعلمون والطالب آراء قيمة حول كيفية دعم
هذه التقييمات للقرارات التعليمية للمعلمين ،باإلضافة إلى إقتراح التغييرات الالزمة لتلبية احتياجات جميع الطالب.
كانت ردود الفعل من االختبارات الميدانية قيّمة جداً ،وأخذناها في االعتبار بجدية حيث وضعنا خطة على مستوى المقاطعة للتحضير
للسنة الدراسية .2019-2018
ستكون التقييمات المؤقتة لمدارس سياتل العامة كما يلي:
 .1متماشية ومتسلسلة مع مناهج اللغة اإلنجليزية ( )ELAوالرياضيات والمناهج المعتمدة من المقاطعة
 .2متماشية مع معايير الوالية األساسية المشتركة للرياضيات واللغة اإلنجليزية (.)ELA and Math Common Core
 .3ت ُعبّر وذات صلة ثقافيا بالتعداد والتنوع الطالبي لدينا.
 .4تم اختبارها في الزمن الفعلي مع طالبنا ومصممة وفقًا للمدخالت التي تلقيناها من معلمينا
ستكون تقييمات الرياضيات المؤقتة متاحة لكل مدرسة للصفوف الدراسية من الصف الثالث إلى الصف العاشر ،مع متطلبات االستخدام
التالية:
•
•
•
•

مدارس  :Title I\LAP & Levyعلى األقل مستوى تعليمي واحد في الصفوف الدراسية من الثالث إلى الخامس
مدارس  :K-8اختيار إما التعليم المتوسط (من السادس إلى الثامن) أو التعليم األساسي (من الثالث إلى الخامس)
المدارس الثانوية :الصفان التاسع والعاشر
جميع المدارس األخرى :جميع الطالب في الصفوف الدراسية من الثالث وحتى الثامن

إذا كنت مهت ًما باستالم نتائج التقييمات المؤقتة لطفلك ،فيرجى طلب نتائج التقرير أثناء االجتماعات مع مدرس طفلك.
خطة تقييمات  ELAالمؤقتة للعام الدراسي :2019-2018
هذا العام سيكون عاما ً تجريبيًا ثانيًا بالنسبة إلى التقيمات المؤقتة ،وال يُطلب من الطالب أخد اختبارات  CenterPoint ELAفي العام
الدراسي  .2019-2018إذا كنت مهت ًما بمعرفة ما إذا كانت مدرستك تشارك في برنامج  ELAالتجريبي أم ال ،فيرجى االتصال بمدرس
الفصل أو بمدير المدرسة..

