
 

(ELPAC) تقییم  إجادة اللغة اإلنجلیزیة في كالیفورنیا 
 نتائج التقییم اإلجمالیة لعام  2018-2017

 
 إلى الوالدین وأولیاء األمور الكرام:

 
 لقد شارك طفلك في فصل الربیع لعام 2018 في تقییم  إجمالي إلجادة اللغة اإلنجلیزیة في كالیفورنیا ELPAC، وهو عبارة عن جزء من نظام

 الفحص في كالیفورنیا وقد حل محل اختبار تطور اللغة اإلنجلیزیة في كالیفورنیا CELDT ویعتبر التقییم السنوي المطلوب قانونیًا لقیاس
 ورصد تطویر اتقان اللغة عند الطلبة الذین تم تحدیدهم  بمتعلمین للغة اإلنجلیزیة.

 
My.IUSD.ORG یمكنك مراجعة ورصد نتائج التقییم اإلجمالي والفحوصات الموحدة االخرى لطفلك بشكل منتظم على الرابط اإللكتروني 

 Parent Portal (الصفحه الخاصه بالوالدین) والمتواجدة على  __________________
 كون ELPAC تقییم جدید، فعند النظر إلى النتائج یرجى عدم مقارنة نتائج ELPAC بنتائج CELDT. سوف تتلقى نسخة من نتیجة تقریر

 ELPAC الخاصة بالطالب لتحفظها في سجالتك.
 

 كیفیة تفسیر النتائج:
 تم تصمیم ELPAC لتقییم تقدم الطالب نحو تلبیة معاییر تطویر اللغة في كالیفورنیا. یضمن دمج هذه المعاییر في التعلیم الیومي للطالب على

 برنامج عالي الجودة ویمكنهم من تطویر مهارات السمع، التحدث، القراءة، والكتابة الضروریة للنجاح األكادیمي.
 

  یحصل  الطالب على الدرجة اإلجمالیة ومستوى األداء في تقییم ELPAC وهو مزیج من المعاییر التالیة،
 الدرجة الشفویة ومستوى األداء لمهارة السمع والتحدث.1.
  الدرجة التحریریة ومستوى األداء لمهارة القراءة والكتابة.2.

 
  هناك أربعة مستویات أداء تشیر الى تقدم الطالب نحو تطویر مهارات اللغة اإلنجلیزیة األساسیة:

  مستوى 4 ـ لدى الطالب القدرة العالیة في مهارة اللغة اإلنجلیزیة ویحتاج القلیل من المساعدة اللغویة (تواصل).●
  مستوى 3 ـ لدى الطالب القدرة المتوسطة في مهارة اللغة اإلنجلیزیة ویتطلب مساعدة لغویة معتدلة الى خفیفة (توسع ـ تواصل).●
 مستوى 2 ـ لدى الطالب مهارات متطورة إلى حد ما ویتطلب مساعدة معتدلة (توسع).●
 مستوى 1- لدى الطالب قدرة مبتدئة في مهارة  اللغة ویتطلب مساعدة لغویة مكثفة (االندماج).●

 
 كیفیة استخدام النتائج:

 یعتبر ELPAC المقیاس الوحید والذي یستخدمه المعلمون واإلداریون في المدرسة في إتخاذ قرارات حول وضع برنامج دعم تدریسي
 والتأهل في إعادة التصنیف لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة. للحصول على أوصاف كاملة لإلعدادات التعلیمیة ومستویات الدعم ومعاییر تعیین

 برامج اكتساب اللغة في IUSD، یرجى الرجوع إلى _____________________________
 

 سیتم مراجعة وتحدید تأهل إعادة تصنیف الطالب إلى متقن اللغة االنجلیزیة قبل اإلشراف السنوي على الفحص الشامل لعام 2019 . إن الحد
 األدنى لمتطلبات إعادة التصنیف كما تحددها والیة كالیفورنیا والمعاییر المحددة من IUSD كاآلتي:

 تشیر نتائج ELPAC إلى، A) مستوى إجمالي رقم B ،4) مستوى شفوي رقم C ،4) مستوى تحریري رقم 1.4.

 تشیر نتائج التقییم الموحده و الفحوصات المحلیة على مستوى كفاءة عالیة من اإلنجاز في آداب اللغة االنجلیزیة.2.

 یقیم المعلمون بتقییم الداء الطالب والتوافق مع التوصیة العادة التصنیف.3.

 یتفق الوالدان /أولیاء األمور مع التوصیة بإعادة التصنیف.4.
 

 إذا لدیك اي تساؤالت عن تقدم طفلك  و/أو مستواه، یرجى االتصال بمعلم الطالب مباشرة.
 
Sincerely, 
 

Lisa Mennes 
Lisa Mennes 
Coordinator, Language Development Programs 


