
             
 السادة أسر الطالب،

)/اإللمام بقواعد اللغة اإلنجلیزیة، والعلوم.  وبالنسبة ELA) تقییمات الزمة في الریاضیات، ومھارات اللغة اإلنجلیزیة (MEAتتضمن تقییمات ماین التعلیمیة (
الریاضیات وطالب العام الثالث من المرحلة الثانویة في   8-3لطالب الصفوف  NWEA، ستستخدم والیة ماین 2021/2022إلى إدارة العام الدراسي 

، والعام الثالث من المرحلة الثانویة في تقییم والیة ماین  8، و5ب الصفوف سیشارك طال)/اإللمام بقواعد اللغة اإلنجلیزیة. ELAومھارات اللغة اإلنجلیزیة (
التقییمات البدیلة  والعام الثالث من المرحلة الثانویة من ذوي االحتیاجات الخاصة المعرفیة األشد فسیواصلون المشاركة في  8-3أما طالب الصفوف للعلوم. 

)/اإللمام بقواعد اللغة اإلنجلیزیة. أما الطالب ذوو االحتیاجات الخاصة المعرفیة ELAرات اللغة اإلنجلیزیة () لتقییم الریاضیات ومھاMSAAمتعددة الوالیات ( 
. )NGSSللعلوم والتي تتوافق مع معاییر علوم الجیل التالي ( MSAA، والعام الثالث من المرحلة الثانویة فسیواصلون المشاركة في 8، و5األشد في الصفوف 

لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة.  أما   ACCESSلذین تقرر أنھم من متعلمي اللغة اإلنجلیزیة أیًضا في تقییم سنوي إلتقان اللغة اإلنجلیزیة، وھو تقییم یشارك الطالب ا
علمي اللغة اإلنجلیزیة. البدیل لمت ACCESSالطالب ذوو االحتیاجات الخاصة المعرفیة األشد ممن تقرر أنھم من متعلمي اللغة اإلنجلیزیة فسیشاركون في تقییم 

 تُعقد جمیع التقییمات على اإلنترنت.  

 ) على النحو التالي:MEAتكون تقییمات ماین التعلیمیة (
 

 یستھدف: التقییم
ACCESS متعلمي اللغة اإلنجلیزیة في الصفوف من الروضة إلى الثاني عشر لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة 
ACCESS متعلمي اللغة اإلنجلیزیة من ذوي االحتیاجات الخاصة المعرفیة األشد في الصفوف من   البدیل لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة

 األول إلى الثاني عشر 
NWEA   في الریاضیات ومھارات اللغة اإلنجلیزیة

)ELAاإللمام بقواعد اللغة اإلنجلیزیة/( 
 ویة، والعام الثالث من المرحلة الثان8-3الصفوف  

MSAA -   تقییم بدیل في الریاضیات ومھارات اللغة
 )/اإللمام بقواعد اللغة اإلنجلیزیة ELAاإلنجلیزیة (

، والعام الثالث 8-3الطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة المعرفیة الشدیدة في الصفوف  
 من المرحلة الثانویة

MSAA - تقییم بدیل في العلوم 
 

، والعام الثالث  8، و5االحتیاجات الخاصة المعرفیة الشدیدة في الصفوف الطالب من ذوي  
 من المرحلة الثانویة

 ، والعام الثالث من المرحلة الثانویة8، و5الصفوف   تقییم والیة ماین في العلوم
 

المنزل وإجراء مناقشة مع معلم الطالب لتحدید الدعم بصفتك ولي أمر، یمكنك استخدام المعلومات الواردة من التقییمات للمساعدة في دعم الطالب في 
لیة، لتوجیھ عملیة اإلضافي، إن وجد، الذي قد یكون بحاجة ماسة إلیھ في المدرسة. یستخدم المعلمون ھذه المعلومات، إلى جانب أشكال أخرى من البیانات المح

. وعلى الرغم من أنھ ال یوجد تقییم واحد یمكن أن یعطي صورة كاملة عن تحصیل التدریس وتوفیر المزید من األنشطة والفرص التعلیمیة المخصصة للطالب
یة، نخسر تلك  الطالب، عند دمجھ مع مقاییس أخرى، إال أن ھذه البیانات تقدم معلومات مھمة عن تقدم الطالب. عندما ال یشارك الطالب في تقییمات الوال

 المعلومات القیمة.

ماین بالتعاون مع منطقتنا التعلیمیة على الحد من تقییمات الطالب على مستوى الوالیة والمنطقة التعلیمیة، وضمان أن توفر تلك  تعمل إدارة التعلیم في والیة 
دینا إلى ن المتفانون لالتقییمات معلومات بناءة وعملیة للمعلمین، والطالب، وأسر الطالب. نحن على ثقة من أنھ مع عملیة التدریس الجیدة التي یقدمھا المعلمو

 INSERT RESOURCES e.g., your child’s[جانب دعمكم، سیكون الطالب على استعداد كبیر للنجاح. نحثك على التواصل مع 
teacher/school/administrator]  إذا كانت لدیك أي استفسارات عنMEA  .أو التقدم الذي یحرزه طفلك 

 مع خالص الشكر،

]tor]INSERT district/school administra 


