
             
 العائالت األعزاء،

(/اإللمام بقواعد اللغة اإلنجليزية، والعلوم.   ELA( تقييمات الزمة في الرياضيات، وفنون اللغة اإلنجليزية ) MEAتتضمن تقييمات ماين التعليمية )

 (Northwest Evaluation Association)، ستستخدم والية ماين جمعية تقييم الشمال الغربي 2022/23وبالنسبة إلى إدارة العام الدراسي 

NWEA  سيشارك طالب الصف  الرياضيات والقراءة. لطالب الصف الثالث إلى الصف الثامن وطالب العام الثاني من المرحلة الثانوية في

أما طالب الصف الثالث إلى الثامن والعام الثالث من المرحلة  ة في تقييم والية ماين للعلوم. الخامس، والثامن، والعام الثالث من المرحلة الثانوي

( لتقييم الرياضيات MSAAالتقييمات البديلة متعددة الواليات )الثانوية من ذوي االحتياجات الخاصة المعرفية األشد فسيواصلون المشاركة في  

قواعد اللغة اإلنجليزية. أما الطالب ذوو االحتياجات الخاصة المعرفية األشد في الصف الخامس، (/اإللمام بELAومهارات اللغة اإلنجليزية )

(.  NGSSللعلوم والتي تتوافق مع معايير علوم الجيل التالي )  MSAAوالثامن، والعام الثالث من المرحلة الثانوية فسيواصلون المشاركة في 

لمتعلمي اللغة   ACCESSي اللغة اإلنجليزية في تقييم سنوي إلتقان اللغة اإلنجليزية، وهو تقييم يشارك أيًضا الطالب الذين حدد أنهم من متعلم

 ACCESSاإلنجليزية.  أما الطالب ذوو االحتياجات الخاصة المعرفية األشد ممن تقرر أنهم من متعلمي اللغة اإلنجليزية فسيشاركون في تقييم 

 جميع التقييمات على اإلنترنت.  البديل لمتعلمي اللغة اإلنجليزية. تُعقد 

 ( على النحو التالي: MEAتكون تقييمات ماين التعليمية )

 
 يستهدف:  التقييم 

ACCESS متعلمي اللغة اإلنجليزية في الصفوف من الروضة إلى الثاني عشر لمتعلمي اللغة اإلنجليزية 

ACCESS  متعلمي اللغة اإلنجليزية من ذوي االحتياجات الخاصة المعرفية األشد في الصفوف  البديل لمتعلمي اللغة اإلنجليزية
 من األول إلى الثاني عشر 

NWEA الصف الثالث للصف الثامن، والعام الثالث من المرحلة الثانوية للرياضيات والقراءة 

MSAA -  تقييم بديل في الرياضيات ومهارات اللغة

 (/اإللمام بقواعد اللغة اإلنجليزية ELAاإلنجليزية )
الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة المعرفية الشديدة في الصف الثالث للصف  

 الثانوية الثامن، والعام الثالث من المرحلة 

MSAA -  تقييم بديل في العلوم 

 
الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة المعرفية الشديدة في الصف الخامس والصف  

 الثامن، والعام الثالث من المرحلة الثانوية

 الطالب في الصف الخامس والصف الثامن، والعام الثالث من المرحلة الثانوية تقييم والية ماين في العلوم  

 
ديد بصفتك ولي أمر، يمكنك استخدام المعلومات الواردة من التقييمات للمساعدة في دعم الطالب في المنزل وإجراء مناقشة مع معلم الطالب لتح

ت الدعم اإلضافي، إن وجد، الذي قد يكون بحاجة ماسة إليه في المدرسة. يستخدم المعلمون هذه المعلومات، إلى جانب أشكال أخرى من البيانا

يمكن المحلية، لتوجيه عملية التدريس وتوفير المزيد من األنشطة والفرص التعليمية المخصصة للطالب. وعلى الرغم من أنه ال يوجد تقييم واحد 

أن يعطي صورة كاملة عن تحصيل الطالب، عند دمجه مع مقاييس أخرى، إال أن هذه البيانات تقدم معلومات مهمة عن تقدم الطالب. عندما ال 

 ارك الطالب في تقييمات الوالية، نخسر تلك المعلومات القيّمة.يش

ة، وضمان  تعمل إدارة التعليم في والية ماين بالتعاون مع منطقتنا التعليمية على الحد من تقييمات الطالب على مستوى الوالية والمنطقة التعليمي 

أسر الطالب. نحن على ثقة من أنه مع عملية التدريس الجيدة التي يقدمها  أن توفر تلك التقييمات معلومات بناءة وعملية للمعلمين، والطالب، و

 المعلمون المتفانون لدينا إلى جانب دعمكم، سيكون الطالب على استعداد كبير للنجاح. نحثك على التواصل مع 

your child’s teacher/school/administrator] .,g.[INSERT RESOURCES e   إذا كانت لديك أي استفسارات عنMEA   أو التقدم الذي

 طفلك. يحرزه 

 ، مع خالص الشكر

[INSERT district/school administrator] 

 


