
 دلیل أولیاء األمور للفھم
(CAAs) تقییمات كالیفورنیا البدیلة

آلداب اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات والعلوم

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؟ 

يحصل جميع الطالب في الصفوف من 3 إىل 8 والصف 11 الذين يخصص برنامج التعليم الفردي 

الخاص بهم )IEP( تقييما بديال عىل تقييمات كاليفورنيا البديلة في مهارات اللغة اإلنجليزية 

والرياضيات. يخضع طفلك أيضا للتقييم البديل للعلوم في الصفوف 5 و8 ومرة في المدرسة الثانوية، 

إما في الصف 10 أو 11 أو 12.

ً ً

ً

لماذا يخضع الطالب لهذه االختبارات؟

سوف تستخدم النتائج معايير اإلنجاز البديلة لتحديد 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؟

يتم إجراء اختبارات مهارات اللغة اإلنجليزية والرياضيات في الربيع. يتم إجراء اختبار العلوم عىل مدار العام، حيث يكلف الطالب 

بأربع مهام أداء عند تدريس مفهوم العلوم. وستتلقى معلومات إضافية من مدرستك بشأن المواعيد واألوقات المحددة لالختبار.

َّ ُ

كيف يخضع الطالب لهذه االختبارات؟

ًيتم إجراء هذه االختبارات عبر الكمبيوتر فرديا مع مسؤول تقييم عىل دراية بالطفل واحتياجاته.

ما الموارد المتاحة؟

يمكن لطفلك الوصول إىل الموارد التي يحتاجها عند الخضوع لهذه االختبارات. إضافة إىل الموارد المدرجة في برنامج التعلم الفردي 

النشط، يمكن للطالب استخدام الموارد التعليمية أو المادية األخرى، مثل ترجمة فعاليات التدريس في الفصول إىل لغة أخرى. 

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.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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