
Arabic_ 2of  1Page  –Updated April 21, 2022                             Statewide Assessments: Parent/Guardian Participation Guide and Refusal Information_ Arabic  

 
 
 

 : التقییمات على مستوى الوالیة
 الوصي ومعلومات الرفض /دلیل مشاركة ولي األمر

في الماضي،  .  عالي الجودة تُعد مشاركة الطالب في التقییمات على مستوى الوالیة مھمة ألنھا تسمح لَمدرستك ومنطقتك التعلیمیة بضمان حصول جمیع الطالب على تعلیم
من خالل االشتراط على جمیع الطالب خوض التقییمات  . الطالب المعاقین ودارسي اللغة اإلنجلیزیة مستبعدین في كثیر من األحیان من التقییمات على مستوى الوالیةكان 

مدارس على التحسین المستمر للتعلیم الذي  وھذا یساعد ال. على مستوى الوالیة، فإن المدارس والمعلمین لدیھم مزید من المعلومات لمعرفة مستوى أداء جمیع الطالب
 . ، أو المواد التي قد تحتاج إلى دعٍم إضافيالدراسیة  یقدمونھ وتحدید المجموعات، أو الصفوف

 
 

 التقییمات ترتبط بالمعاییر 
المعاییر األكادیمیة  تستند التقییمات على مستوى الوالیة إلى 

معاییر تطویر اللغة اإلنجلیزیة الخاصة باتحاد   أو لوالیة مینیسوتا
WIDA بتحدید المعرفة والمھارات  تقوم ھذه المعاییر و .التعلیمي

الطالب في المدارس العامة والمدارس التي یجب أن یتعلمھا 
تعطي مینیسوتا  و. المستقلة من الحضانة إلى المرحلة الثانویة

األولویة للتعلیم عالي الجودة، وتتیح التقییمات على مستوى  
الوالیة للمعلمین والقادة فرصة من أجل تقییم مدى نجاح الطالب  

 . والمدرسة
 
 

 
 
 
 
 

تقییمات مینیسوتا الشاملة (MCA) واختبار مینیسوتا للمھارات األكادیمیة  
  (MTAS)

MCA   وMTAS  ،والریاضیات، والعلوم التي تقیس  ھي التقییمات السنویة في القراءة
لمحة من مدى تَعلُّم الطالب للمعاییر األكادیمیة لوالیة مینیسوتا من الحضانة إلى المرحلة 

 . الثانویة

 "الوصول" و"الوصول البدیل" لدارسي اللغة اإلنجلیزیة 

َعد كالً من " الوصول " و " الوصول البدیل" بمثابة التقییمات السنویة لدارسي اللغة اإلنجلیزیة   یُ
والتي تُوفِّر معلومات حول مدى تقدمھم في تعلم اللغة اإلنجلیزیة األكادیمیة بناًء على معاییر 

اتحاد WIDA التعلیمي لتطویر اللغة اإلنجلیزیة .  

 الوالیة تساعد األُسر والطالب التقییمات على مستوى 
یمكن لطالب المدارس و. سة تساعد المشاركة في التقییمات على مستوى الوالیة األُسر على رؤیة لمحة من تَعلُّم طالبھا حتى یتمكنوا من التحقق من نجاحھم في المدر

 :من أجل MCAالثانویة استخدام نتائج تقییمات  
إذا حصل الطالب على درجة االستعداد إلحدى الكلیات، فقد ال یحتاجون إلى خوض دورات تقویة غیر . جامعات والیة مینیسوتا النتساب إلى إحدى كلیات أو ا •

 . معتمدة لھذا التخصص الدراسي 
 .في برامج المدارس اتوالكلی) PSEO(خیارات االلتحاق لما بعد المرحلة الثانویة  •

 . ویستوفون متطلبات معینة الفرصة للخروج من برامج دارسي اللغة اإلنجلیزیة " الوصول البدیل " أو  " الوصول " ییمات لدى دارسي اللغة اإلنجلیزیة الذین یخوضون تق

 مدرسة الطالب الخاص بك یساعد خوض التقییمات على مستوى الوالیة 
تساعد ھذه  و. لطالب مع المحتوى الذي یتعلمونھ في المدرسةتُوفِّر التقییمات على مستوى الوالیة معلومات لمدرستك ومنطقتك التعلیمیة حول كیفیة تفاعل جمیع ا

 : المعلومات
 . المعلمون على تقییم موادھم التعلیمیة •
 . المدارس والمناطق التعلیمیة على تحدید أوجھ عدم المساواة بین المجموعات، واستكشاف األسباب الجذریة لذلك، وتنفیذ أوجھ الدعم •
 . التعلیمیة على اتخاذ قرارات بشأن كیفیة استخدام األموال والموارد في دعم جمیع الطالبقادة المدارس والمناطق  •

 مشاركة الطالب في التقییمات على مستوى الوالیة
تُعَد مشاركة الطالب في التقییمات المطلوبة على مستوى الوالیة والمستوى المحلي بمثابة اختیاًرا لولي األمر/الوصي. إذا اخترت عدم مشاركة الطالب في إحدى 

التقییمات على مستوى الوالیة، فیُرجى تقدیم سبب لقرارك في االستمارة.  
اتصل بمدرسة الطالب لمعرفة المزید حول التقییمات المطلوبة محلیًا.  

https://education.mn.gov/MDE/dse/stds/
https://education.mn.gov/MDE/dse/stds/
https://wida.wisc.edu/teach/standards/eld#statements
https://wida.wisc.edu/teach/standards/eld#statements
https://wida.wisc.edu/teach/standards/eld#statements
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 عواقب عدم المشاركة في التقییمات على مستوى الوالیة
الخروج من ، لن تتاح للطالب فرصة " الوصول البدیل " و " الوصول " لكالً من . لن یحصل الطالب على درجة فردیة  •

 . برنامج دارسي اللغة اإلنجلیزیة الخاص بھ
ستكون نتائج تقییم المدرسة والمنطقة التعلیمیة غیر مكتملة، مما یجعل من الصعب الحصول على تصور   •

 . دقیق لتَعلُّم الطالب
نتائ  نظًرا • فإن  مشاركتھم،  عدم  حالة  في  حتى  الحسابات  بعض  في  تضمینھم  یتم  المؤھلین  الطالب  جمیع  قابلیة ألن  ج 

بذلك تتأثر  التعلیمیة  والمنطقة  للمدرسة  أو و.  المساءلة  للمدرسة  الالزمة  الدعم  أوجھ  تحدید  قدرة  على  ھذا  یؤثر  قد 
 . االعتراف بنجاحھا 

 . یُرجى مراجعة مدرستك أو منطقتك المحلیة لمعرفة ما إذا كانت ھناك أیة عواقب أخرى لعدم المشاركة أم ال

        استكشف
    صفحة االختبار

 مستوى الوالیة على 
 المعلومات  لمزید من

)education.mn.gov   <
البرامج  > الطالب واألُسر 

االختبار على > والمبادرات  
) مستوى الوالیة

 معلومات إضافیة
في المتوسط، یقوم الطالب بقضاء أقل من 1 في المائة من الوقت التعلیمي في خوض التقییمات على مستوى الوالیة كل عام.  •

ت  حد قوانین مینیسوتا من إجمالي الوقت الذي یمكن للطالب قضاؤه في خوض تقییمات أخرى على مستوى المنطقة  التعلیمیة أو المدرسة إلى  11 ساعة أو  َِ •
أقل في كل عام دراسي بحسب الصف الدراسي.  

یُشتَرط على المناطق التعلیمیة والمدارس المستقلة نشر تقویم التقییم على مواقعھا اإللكترونیة بحلول بدایة كل عام دراسي. یُرجى الرجوع إلى الموقع   •
اإللكتروني الخاص بمنطقتك  التعلیمیة أو مدرستك المستقلة لمزید من المعلومات حول التقییمات .  

_ 20). __ 20 إلى ___          (مالحظة: تنطبق ھذه االستمارة فقط على  العام الدراسي من                                                                                              

 الوصي بعدم المشاركة/قرار ولي األمر: التقییم على مستوى الوالیة

.  ردیةمن خالل إكمال ھذه االستمارة، فإنك تقر بأن الطالب الخاص بك لن یشارك في التقییمات على مستوى الوالیة ولن یتلقى نتائج التقییم الف
 . االختبار المنطبقص بك قبل إدارة إلى مدرسة الطالب الخا یجب إعادة ھذه االستمارة

  

 

 

 

 

 
 

 بیانات الطالب 
 

  :  االسم األخیر ___ : الحرف األول من االسم األوسط   :  االسم األول
 

  :  الصف الحالي في المدرسة   / / :  تاریخ المیالد
 

  : المنطقة التعلیمیة  :  المدرسة
 

  ): یُرجى طباعتھ(الوصي /األمراسم ولي 
 

  :  التاریخ  :  الوصي/توقیع ولي األمر
 

 : سبب الرفض
 

 : على مستوى الوالیة التي تختار فیھا انسحاب الطالب منھا في ھذا العام الدراسي) التقییمات(یُرجى اإلشارة إلى التقییم 

  MCA/MTAS  القراءة   MCA/MTAS  العلوم 
 

  MCA/MTAS  الوصول البدیل "/"الوصول "    الریاضیات  " 

 . اتصل بمدرستك أو منطقتك التعلیمیة لمزید من المعلومات حول كیفیة االنسحاب من التقییمات المحلیة

https://education.mn.gov/MDE/fam/tests/
https://education.mn.gov/MDE/fam/tests/
https://education.mn.gov/MDE/fam/tests/
https://education.mn.gov/MDE/fam/tests/
https://education.mn.gov/MDE/fam/tests/
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