
متعلمي اللغة االنجلیزیة وتقییمات الوالیة 
معلومات للوالدین واألسرة 

وأعضاء المجتمع 

تعمل تقییمات والیة كونیكتیكت على قیاس ما یعرفھ الطالب وما یمكنھم القیام بھ إستناًدا إلى المعاییر 
األساسیة لوالیة كونیتیكت في فنون/ قراءة و كتابة اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات والمعاییر العلمیة. أنھا 

تساعد على ضمان حصول كل طالب في والیة كونیتیكت على تعلیم عالي الجودة.  

ماھي تقییمات الوالیة الموحدة التي یخضع لھا متعلمو اللغة اإلنجلیزیة؟
یخضع الطالب ومتعلمو اللغة اإلنجلیزیة لتقییمات الوالیة التالیة: 

 التقییم الذكي المتوازن في فنون/ قراءة وكتابة اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات في الصفوف من الثالث إلى الثامن؛ •
 ) في العلوم في الصفوف من الخامس إلى الثامن؛ CMTاختبار والیة كونیتیكت للبراعة ( •
 ؛ و10) في العلوم في الصف CAPTاختبار والیة كونیتیكت لألداء األكادیمي ( •
 ) لوالیة كونیتیكت  في القراءة والكتابة واللغة والریاضیات في الصف الحادي عشر.SATاختبار التقییم المدرسي ( •

ما ھو الدعم المتوفر لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة الذین یخضعون لتقییمات الوالیة؟
 جمیع متعلمي اللغة االنجلیزیة مؤھلون، وفقًا لتوصیة المعلم، لتلقي الدعم على النحو المبین أدناه بواسطة التقییم. 

 )8-3التقییمات الذكیة المتوازنة (للصفوف 

 ختلف اللغاتمعاجم الریاضیات في م

 توجیھات االختبار مترجمة إلى لغات مختلفة 

 اختبار الریاضیات مترجم إلى اإلسبانیة

 اختبار الریاضیات مقروء بصوت مرتفع باإلسبانیة بواسطة شخص یقرأ بلغتھ األم

 اختبار الریاضیات مقروء بصوت مرتفع باإلنجلیزیة

 بصوت مرتفع باإلنجلیزیة  باستثناء لفقرات القراءة اختبار فنون/ قراءة وكتابة اللغة اإلنجلیزیة مقروء

 التقییمات ھي اختبارات غیر محددة الزمن

 )11یوم دراسي الختبار التقییم المدرسي لوالیة  كونیتیكت  (الصف 

 تمدید الوقت*

 قاموس ثنائي اللغھ*

 توجیھات االختبار مترجمة إلى لغات مختلفة

 شخص یقرأ بلغتھ األم التوجیھات مقروءة بصوت مرتفع بواسطة

 إذا تلقى الطالب ھذا الدعم، لن یتم اإلبالغ عن نتائجھم إلى الكلیات.  

تكیتینوك ةیالول میلعتلاو ةیبرتلا ةرازو
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 )10، 8، 5في العلوم (للصفوف  (CAPT)  / (CMT)اختبار  

تمدید الوقت 

قاموس ثنائي اللغھ 

اختبار العلوم مقروء بصوت مرتفع باإلنجلیزیة 

التوجیھات مقروءة بصوت مرتفع بواسطة شخص یقرأ بلغتھ األم 

للمزید من المعلومات:
 تحدث إلى معلم أو مدیر طفلك.

 قم بزیارة موقع وزارة التربیة والتعلیم لوالیة كونیتیكت  :
 www.ct.gov/sde/EnglishLearners

www.ct.gov/sde/StudentAssessment
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إن وزارة التربیة والتعلیم لوالیة كونیتیكت ھي كیان ذو عمل إیجابي وفرص عمل متساویة. 

وزارة التربیة والتعلیم لوالیة كونیتیكت 
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