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 للطالب، الفردي التقریر لفھم األمور أولیاء/اآلباء دلیل 
 12-أطفال روضة الصفوف

 
  ما ھو التقریر الفردي للطالب؟

 یوضح التقریر الفردي للطالب درجات طفلك في اختبار
 ACCESS for ELLs 2.0  .یُستخدم ھذا التقریر من قبل األھالي والمعلّمین  . 

 
یشمل الجزء األعلى من التقریر اسم طفلك، 

االختبار،  فئةالمیالد، والصف الدراسي، ووتاریخ 
واسم المدرسة والمدیریة، والوالیة، ورقمي 

 .المدیریة والوالیة
 

 بماذا یفیدني التقریر الفردي للطالب؟
 إذا تم اختبار طفلك في جمیع أجزاء االختبار األربعة، فإنھ.  یوضح التقریر الدرجات الثماني التي یحصل علیھا الطالب في االختبار

ألربعة نطاقات توجد أربع درجات .  ، أو غیر متاح، إلى عدم الحصول على درجة"NA"وتشیر .  سیحصل على جمیع الدرجات الثماني
 .درجات مرّكبةوأربع  مختلفة للغة

 

في مھارات االستماع، والمحادثة،  نطاقات اللغةترد درجات 
وتعكس ھذه الدرجات أقسام االختبار .  والقراءة، والكتابة

 .   األربعة

الدرجات المرّكبة عبارة عن تجمیعات لدرجات طفلك في نطاقات 
: وتشمل الدرجات المرّكبة األربع ما یلي.  مھارات اللغة المختلفة

اللغة الشفھیة، وتعلّم القراءة والكتابة، واالستیعاب، والدرجة 
 .  اإلجمالیة

 
 كیف ترد الدرجات؟

، مثل القیمتان 6.0 - 1.0ھیئة أرقام تتراوح بین  ترد درجات مستویات إجادة اللغة على
الستة إلجادة اللغة  WIDAوتمثّل ھذه الدرجات مستویات .  على سبیل المثال 2.2أو  4.0

، بینما یمكن اعتبار "مبتدئ"كدرجة  1.0یمكن اعتبار الحصول على درجة .  اإلنجلیزیة 
تم تظلیل الشكل البیاني الموضح .  یةفیما یتعلق بإجادة اللغة اإلنجلیز" متقدم"كدرجة  6.0

یقدم الجدول الموضح في الجزء .  على التقریر لیمثّل درجة إجادة اللغة الخاصة بطفلك
 .السفلي من التقریر أمثلة على إمكانات اللغة اإلنجلیزیة لدى طلبة في نفس مستوى طفلك

 
 100على ھیئة أرقام تتراوح بین  الدرجات المعیاریةترد 

.  على سبیل المثال 220أو  356مثل القیمتان ، 600 -
وتعكس ھذه الدرجات المستوى الدراسي لطفلك ودرجة 

تفید .  صعوبة بنود االختبار التي اجتازھا بنجاح
الدرجات المعیاریة في التعّرف على التقدم الذي یحرزه 

ویُظھر الرسم البیاني الوارد في التقریر الدرجات المعیاریة الخاصة بطفلك لكل من .  طفلك في تطور اللغة اإلنجلیزیة من عام آلخر
 .   لكل درجة من درجاتھ المعیاریة نطاق الثقةالدرجات الثماني، كما یُظھر الرسم 

وھذا یوضح النطاق الممكن للدرجة التي یحصل علیھا طفلك .  تتمثّل نطاقات الثقة في المناطق المظللة حول كل درجة معیاریة لطفلك
ألن تقع درجاتھ ضمن النطاق % 95بمعنى آخر، إذا أدى طفلك االختبار ذاتھ بشكل متكرر، فإنھ تكون ھناك فرصة %.  95بمعدل دقة 

 .المظلل

ACCESS for ELLs 2.0  إلجادة اللغةھو اختبار 

یقیس .  12-اإلنجلیزیة للصفوف روضة أطفال

اإلنجلیزیة لدى الطلبة  تطور اللغةاالختبار مدى 

 .دارسي اللغة اإلنجلیزیة
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 ما الذي یتعین علّي االنتباه لھ في تقریر طفلي؟ 
وفیما .  نحن نحّث األھالي على مراجعة جمیع الدرجات الواردة بشأن أطفالھم

 :بعض االقتراحات حول كیفیة تفسیر، أو فھم، درجات طفلكیلي 
راجع درجات مستویات   .راجع درجات نطاقات مھارات اللغة •

.  اإلجادة في مھارات االستماع، والمحادثة، والقراءة، والكتابة
؟  ما ھي الدرجات األقرب 6.0ما ھي الدرجات األقرب إلى 

 ؟1.0إلى 
جات مستویات اإلجادة في راجع در  .راجع الدرجات المرّكبة •

اللغة الشفھیة، وتعلّم القراءة والكتابة، واالستیعاب، والدرجة 
؟  ما ھي الدرجات 6.0ما ھي الدرجات األقرب إلى .  اإلجمالیة

 ؟1.0األقرب إلى 
إذا   .قارن درجات ھذا العام بدرجات العام الماضي، إذا توفرت •

الماضي، فقم  العام ACCESS for ELLs 2.0أدى طفلك اختبار 
بالمقارنة بین درجاتھ التي حصل علیھا ھذا العام ودرجاتھ في العام 

ھل ھناك فرق في درجات إجادة اللغة التي حصل علیھا؟  .  التالي
 ھل ھناك فرق في الدرجات المعیاریة التي حصل علیھا؟

 كیف تُستخدم نتائج االختبار؟
یمكن ألولیاء . صور شتىفي  ACCESS for ELLs 2.0تُستخدم نتائج اختبار 

یستخدم المعلمون الدرجات في . األمور استخدام ھذه الدرجات في دعم أطفالھم
كما تستخدم المدیریات التعلیمیة النتائج في تقییم . اإلعداد للدروس والتقییمات

برامج دعم اللغة، ومتابعة تقدم الطلبة في تعلّم اللغة اإلنجلیزیة، وتحدید أھلیة 
وتُستخدم النتائج أیضاً في . ھاء من برنامج داعم للغة اإلنجلیزیةالطالب لالنت

 .استیفاء الشروط الفیدرالیة وتلك الخاصة بالوالیة فیما یتعلق بالمسائلة
 

 أسئلة یمكن طرحھا
فیما یلي بعض األسئلة .  نحن نحّث األھالي على مناقشة الدرجات مع المعلم

 :التي یمكن طرحھا
أن یحصل علیھا طفلي لینتھي من برنامج ما الدرجات التي یجب  •

 دعم اللغة اإلنجلیزیة؟
 ھل سیؤدي طفلي ھذا االختبار في كل عام؟ •
 كیف تتم مشاركة النتائج مع المعلمین؟ •
 ما نوع الدعم الذي تقدمونھ لطفلي في مجال اللغة اإلنجلیزیة؟ •
ما الذي ترغب في معرفتھ بشأن كیفیة استخدام طفلي للغة في  •

 المنزل؟
 ؟"غیر متاح"أو " NA"ذا حصل طفلي على نتیجة لما •
 ؟"NA"ما معنى النتیجة  •

 .، فیرجى االتصال بمدرسة طفلكACCESS for ELLs 2.0إذا كان لدیك أسئلة بشأن نتائج اختبار 

درجات  ACCESS for ELLs 2.0یشمل اختبار 
 :للمھارات الثماني التالیة

 االستماع •
 ادثةالمح •
 القراءة •
 الكتابة •
 اللغة الشفھیة •
 تعلّم القراءة والكتابة •
 االستیعاب •
 اإلجمالي •

 مستویات إجادةترد النتائج على ھیئة درجات 
 .درجات معیاریةو

 مصطلحات ھامة یلزم معرفتھا

ھم الطلبة الذین یستحقون  متعلموا اللغة اإلنجلیزیة
الحصول على مساعدة في اللغة اإلنجلیزیة 

 .بالمدرسة
 

. ھو عملیة تستغرق قدًرا من الوقت تطور اللغة
 .ویجتاز الطلبة ھذه العملیة بدرجات متفاوتة

 
ھي مقیاس لمستوى الطلبة خالل  إجادة اللغة

 .عملیة تطور اللغة
 

ذي یتم تشیر إلى درجة صعوبة االختبار ال الفئة
ویتم تصمیم الفئات لمستویات .  تعیینھ للطالب

كما یتم تعیین الطالب في .  محددة من إجادة اللغة
الفئة التي تناسب مستواه الحالي في إجادة اللغة 

 .  اإلنجلیزیة


