
 دلیل أولیاء األمور للفھم
التقییمات التحصیلیة المتوازنة األكثر ذكاًء

هناك العديد من الطرق لقياس مدى تعلم طفلك. يستخدم معلم طفلك درجات بطاقة التقرير المدرسي، والمشاركة العملية في 

الفصل، ومالحظات المعلم، ونتائج اختبارات نهاية العام عىل مستوى الوالية للحصول عىل صورة كاملة عن مدى تعلم طفلك.

َمن يخضع لهذه االختبارات؟ 

سوف يخضع جميع الطالب في الصفوف من 3 إىل 8 و11 الختبارات الوالية 

في مهارات اللغة اإلنجليزية والرياضيات. هذه التقييمات تسمى "التقييمات 

ًالتحصيلية المتوازنة األكثر ذكاء".

لماذا يخضع الطالب لهذه االختبارات؟

سوف تحدد النتائج مواطن القوة ومواطن الحاجة  إىل مزيد من المساعدة لدى طفلك، بحيث تستطيع دعم تعلمه في المنزل

 بشكل أفضل، ويستطيع معلموه تعزيز تعلمه في الفصل بشكل أفضل.

متى يخضع الطالب لهذه االختبارات؟

تختار كل مدرسة فترة االختبار الخاصة بها في  الربيع. وستتلقى معلومات إضافية من مدرستك بشأن المواعيد واألوقات 

المحددة لالختبار.

كيف يخضع الطالب لهذه االختبارات؟

يتم إجراء هذه االختبارات عبر الكمبيوتر بما يتيح ل لطفل التفاعل مع األسئلة بعدة طرق. ففي الرياضيات، عىل سبيل المثال،

 قد يطلب من الطالب أن يسحب بعض  األشكال من مكان ما عىل الشاشة، ويضعها في مكان آخر، أو أن يرسم 

رسما بيانيًّا لحل مسألة.

َ ُ

ً

ما الموارد المتاحة؟

يمكن لطفلك الوصول إىل الموارد التي يحتاجها عند الخضوع لالختبار مثل اآللة الحاسبة في الصفوف من 6 إىل 8 والصف 11 أو 

مسرد المصطلحات أو قلم تمييز. وتساعد هذه الموارد الطفل عىل الوصول لالختبار بشكل أفضل وال تؤثر في درجاته بأي شكل من 

األشكال. يمكنك التحدث إىل معلم طفلك بشأن الموارد األخرى المتاحة التي يمكن أن تساعد طفلك.

ُ

كيف يمكنني مساعدة طفلي؟

تذكير طفلك بأنك أنت ومعلمه تريدان أن يقدم أفضل ما لديه، وأنكما موجودان لمساعدته في كل خطوة. 

تفضل بزيارة الموقع اإللكترو ني Starting Smarter من خالل الرابط https://ca.startingsmarter.org الكتساب فهم أفضل 

 بشأن تقارير درجات الطالب ومراجعة نماذج األسئلة والوصول إىل الموارد لدعم تعلم طفلك.

أجر اختبارا تدريبيا مع طفلك من عىل الرا بط  

 .https://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html
ً ً ِ

للحصول عىل مزيد  من المعلومات بشأن درجات طفلك، يمكنك االتصال بمعلم طفلك 

و/أو مكتب المدرسة.
ٍ
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