
 دلیل أولیاء األمور للفھم
(Alternate ELPAC) تقییمات كالیفورنیا البدیلة إلجادة اللغة اإلنجلیزیة

نعلم أن الطالب الذين يتحدثون بأكثر من لغة يأتون إىل الفصل بالعديد من القيم. ونعلم أيضا أن هؤالء الطالب يحتاجون أحيانا 

دعما في الفصل حتى يصير أداؤهم جيد في مهارات اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم والتاريخ والمجاالت األخرى.

ً ً

ً

َمن يخضع لهذه االختبارات؟ 

الطالب من ذوي اإلعاقات المعرفية األكبر المتعلمين أو الذين يحتمل أن يصبحوا متعلمين للغة 

اإلنجليزية مؤهلون للحصول عىل تقييمات كاليفورنيا البديلة إلجادة اللغة اإلنجليزية. يخضع الطالب 

الذين يتحدثون لغة أساسية غير اإلنجليزية لتقييمات كاليفورنيا البديلة األولية إلجادة اللغة اإلنجليزية. 

يخضع جميع طالب اللغة اإلنجليزية لتقييمات كاليفورنيا البديلة التحصيلية إلجادة اللغة اإلنجليزية.

لماذا يخضع الطالب لهذه االختبارات؟

تقييمات كاليفورنيا البديلة إلجادة اللغة اإلنجليزية هي االختبار الذي نستخدمه لقياس مدى قدرة الطالب عىل فهم اللغة اإلنجليزية 

والتواصل باستخدامها عندما ال تكون اإلنجليزية هي اللغة التي يتحدثون بها في المنزل. ويتم اختبار مهارات الطالب االستيعابية 

في القراءة واالستماع ومهاراتهم التعبيرية في الكتابة والتحدث، وهو ما سيوفر معلومات لمعلم طفلك عن المجاالت التي يحتاج 

ًفيها طفلك مزيدا من الدعم.

متى يخضع الطالب لهذه االختبارات؟

يتم إجراء تقييمات كاليفورنيا البديلة األولية إلجادة اللغة اإلنجليزية مرة واحدة فقط للطالب في غضون 30 يوما من التسجيل في 

إحدى مدارس كاليفورنيا. وإذا كانوا مصنفين بكونهم متعلمين للغة اإلنجليزية، فإنهم يخضعون لتقييمات كاليفورنيا التحصيلية 

إلجادة اللغة اإلنجليزية كل ربيع حتى يعاد تصنيفهم عىل أنهم متقنون للغة اإلنجليزية. وستتلقى معلومات إضافية من مدرستك 

بشأن المواعيد واألوقات المحددة لالختبار.

ً

ُ

كيف يخضع الطالب لهذه االختبارات؟

هذه االختبارات غير محددة بوقت وتجرى عبر الكمبيوتر فرديا مع مسؤول تقييم عىل دراية بالطالب واحتياجاته. يحق لطفلك 

استخدام لغة اإلشارة أو التحديق بالعينين أو اإلشارات أو اإليماءات أو أجهزة االتصال البديلة أو األوضاع األخرى البديلة الستيعاب 

المعلومات والتعبير عنها.

ً ُ

ما الموارد المتاحة؟

يمكن لطفلك الوصول إىل الموارد التي يحتاجها عند الخضوع لالختبار. ويمكن للطالب استخدام موارد تعليمية أو مادية أخرى 

إضافة إىل تلك الموارد المدرجة في برنامج التعليم الفردي )IEP( النشط. 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 اإللكتروني 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 الر ابط ِ

.https://www.elpac.org/resources/online-practice-and-training-test/

للحصول عىل مزيد  من المعلومات بشأن درجات طفلك، يمكنك االتصال

 بمعلم طفلك و/أو مكتب المدرسة.

ٍ
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