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

نعلم أن لدى طفلك العديد من نقاط القوة الدراسية، وأنه قد يحتاج كذلك إىل دعم إضافي في الفصل.

َمن يخضع لهذا االختبار؟ 

يخضع الطالب المصنفين بكونهم متعلمين للغة اإلنجليزية لتقييمات كاليفورنيا التحصيلية إلجادة 

ُاللغة اإلنجليزية حتى يعاد تصنيفهم عىل أنهم متقنون للغة اإلنجليزية.

لماذا يخضع الطالب لهذا االختبار؟

تقيس تقييمات كاليفورنيا التحصيلية إلجادة اللغة اإلنجليزية مدى التقدم الذي يحققه طفلك في االستماع والتحدث والقراءة 

والكتابة باللغة اإلنجليزية. يوفر هذا االختبار لك ولمعلم طفلك معلومات حول النقاط التي قد يحتاج فيها طفلك إىل دعم إضافي.

متى يخضع الطالب لهذا االختبار؟

سيخضع الطالب لتقييمات كاليفورنيا التحصيلية إلجادة اللغة اإلنجليزية كل ربيع حتى يجيدوا اللغة اإلنجليزية إجادة تامة 

ويستغنون عن أي دعم. وستتلقى معلومات إضافية من مدرسة طفلك بشأن المواعيد واألوقات المحددة لالختبار.

كيف يخضع الطالب لهذا االختبار؟

بالنسبة لمعظم الطالب، يتم إجراء االختبار عبر الكمبيوتر. بالنسبة للطالب من رياض األطفال حتى الصف 2، يتم إجراء جزء الكتابة 

من االختبار بتنسيق الورقة والقلم الرصاص. يأخذ الطالب أجزاء االستماع والقراءة والكتابة من االختبار في مجموعات صغيرة وجزء 

ًالتحدث من االختبار فرديا مع مسؤول تقييم. يخضع طالب رياض األطفال والصف 1 لالختبار بأكمله فرديا مع مسؤول تقييم. ً

ما الموارد المتاحة؟

يمكن لطفلك الوصول إىل الموارد التي يحتاجها عند الخضوع لالختبار مثل قلم تمييز أو مفكرة أو ورق مسودات. وسوف تساعد 

هذه الموارد الطفل عىل الوصول لالختبار 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. 

   https://elpac.startingsmarter.org من خالل الرابط Starting Smarter تفضل بزيار ة الموقع اإللكتروني

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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