
 
 (ELPACتقييم  إجادة اللغة اإلنجليزية في كاليفورنيا )

 نتائج التقييم اإلجمالية 

  

 إلى الوالدين /أولياء األمور الكرام:

  

، وهو عبارة عن جزء ELPACلقد شارك طفلك في فصل الربيع للعام الماضي  في تقييم  إجمالي إلجادة اللغة اإلنجليزية في كاليفورنيا 

كاليفورنيا ويعتبر التقييم السنوي المطلوب قانونياً لقياس ورصد تطوير اتقان اللغة عند الطلبة الذين تم تحديدهم  من نظام الفحص في 

 بمتعلمي للغة اإلنجليزية.

  

يمكنك مراجعة ورصد نتائج التقييم اإلجمالي والفحوصات الموحدة االخرى لطفلك بشكل منتظم على الرابط اإللكتروني 

My.IUSD.ORG Parent Portal  الصفحه الخاصه بالوالدين( والمتواجدة على(

 https://my.iusd.org/LoginParent.aspx?page=default.aspx 

 التصال المباشر بالمدرسة.الخاصة بالطالب لتحفظها في سجالتك، يرجى ا ELPACلتتلقى نسخة من نتيجة تقرير   

  

 كيفية تفسير النتائج:

لتقييم تقدم الطالب نحو تلبية معايير تطوير اللغة في كاليفورنيا. يضمن دمج هذه المعايير في التعليم اليومي للطالب  ELPACتم تصميم 

 رورية للنجاح األكاديمي.على برنامج عالي الجودة ويمكنهم من تطوير مهارات السمع، التحدث، القراءة، والكتابة الض

  

 وهو مزيج من المعايير التالية، ELPACالطالب على الدرجة اإلجمالية ومستوى األداء في تقييم  يحصل

 الدرجة الشفوية ومستوى األداء لمهارة السمع والتحدث. .1

 الدرجة التحريرية ومستوى األداء لمهارة القراءة والكتابة. .2

  

 الى تقدم الطالب نحو تطوير مهارات اللغة اإلنجليزية األساسية:هناك أربعة مستويات أداء تشير 

 في مهارة اللغة اإلنجليزية ويحتاج القليل من المساعدة اللغوية )تواصل(.القدرة العالية  ـ لدى الطالب 4مستوى         ●

مساعدة لغوية معتدلة الى خفيفة )توسع ـ في مهارة اللغة اإلنجليزية ويتطلب  القدرة المتوسطةـ لدى الطالب  3مستوى         ●

 تواصل(.

 ما ويتطلب مساعدة معتدلة )توسع(. متطورة إلى حدـ لدى الطالب مهارات  2مستوى         ●

 في مهارة  اللغة ويتطلب مساعدة لغوية مكثفة )االندماج(. قدرة مبتدئةلدى الطالب  -1مستوى         ●

  

 كيفية استخدام النتائج:

المقياس الوحيد والذي يستخدمه المعلمون واإلداريون في المدرسة في اتخاذ قرارات حول وضع برنامج دعم  ELPACيعتبر 

تدريسي والتأهل في إعادة التصنيف لمتعلمي اللغة اإلنجليزية. للحصول على أوصاف كاملة لإلعدادات التعليمية ومستويات الدعم 

، يرجى الرجوع إلى IUSDومعايير تعيين برامج اكتساب اللغة في 

-development-services/academics/language-https://iusd.org/about/departments/education

ishengl-programs/programs 

  

. إن  2019سيتم مراجعة وتحديد تأهل إعادة تصنيف الطالب إلى متقن اللغة االنجليزية قبل اإلشراف السنوي على الفحص الشامل لعام 

 كاآلتي: IUSDالحد األدنى لمتطلبات إعادة التصنيف كما تحددها والية كاليفورنيا والمعايير المحددة من 

 .4( مستوى تحريري رقم C، 4( مستوى شفوي رقم B، 4مالي رقم ( مستوى إجAإلى،  ELPACتشير نتائج  .1

 تشير نتائج التقييم الموحدة و الفحوصات المحلية على مستوى كفاءة عالية من اإلنجاز في آداب اللغة االنجليزية. .2

 يقيم المعلمون بتقييم الداء الطالب والتوافق مع التوصية العادة التصنيف. .3

https://my.iusd.org/LoginParent.aspx?page=default.aspx
https://iusd.org/about/departments/education-services/academics/language-development-programs/programs-english
https://iusd.org/about/departments/education-services/academics/language-development-programs/programs-english


 
 مور مع التوصية بإعادة التصنيف.يتفق الوالدان /أولياء األ .4

 

 إذا لديك اي تساؤالت عن تقدم طفلك  و/أو مستواه، يرجى االتصال بمعلم الطالب مباشرة.

  

Sincerely, 

  

Lisa Mennes 

Lisa Mennes 

Coordinator, Language Development Programs 

 


