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 ، أولیاء األمور وأولیاء األمور األعزاء
 
 خالل أسابیع 26 أكتوبر و 5 نوفمبر ، تم تقییم الطالب وفًقا لمتطلبات والیة میشیغان الحالیة في القراءة والریاضیات. تم تقدیم اختبار
  .للطالب في مجال القراءة بینما تم إجراء تقییم الریاضیات الیومیة في مجال الریاضیات Lexia Core5 تحدید المستوى التلقائي
 
 :ستجد

●  Lexia Core5 مرفًقامعلومات حول كیفیة الوصول إلى نتائج طفلك في اختبار تحدید المستوى التلقائي
 :بعد هذه المراسالت ، ستتلقى

●  .نتائج أداء طفلك في تقییم الریاضیات الیومیة
 
 نظًرا لتحدیات التعلم من المنزل ، من المهم مشاركة أن نتائج التقییم هذه لیست سوى مؤشرین من المؤشرات التي تساعد المعلمین على
 معرفة ما یحتاجه طفلك. باإلضافة إلى ذلك ، یراقب المعلمون أداء الطالب أثناء الدروس ویستخدمون المعلومات من ما یتم تسلیمه ، مع
 مالحظة مجاالت اإلنجاز وكذلك الحاجة. یتم تجمیع كل هذه المعلومات مًعا لتشكیل ملف تعریف باإلنجاز یستخدمه المعلمون لتوجیه
  .الخطوات التالیة في تعلیمات طفلك
 
 واختبار الریاضیات الیومیة. Lexia Core5 ستجد أدناه مزیًدا من المعلومات المتعلقة بخصائص كل من اختبار تحدید المستوى التلقائي
 عن طریق تسجیل الدخول إلى حساب Lexia Core5 باإلضافة إلى ذلك ، ستالحظ إرشادات حول كیفیة الوصول إلى نتائج اختبار
AAPS Clever الخاص بطفلك.  
 
  .إذا كان لدیك أي أسئلة حول أداء طفلك ، یرجى االتصال بمعلم طفلك
 
 ، مع خالص التقدیر
XX 
 
 
  



  Core5اختبار تحدید المستوى التلقائي Lexia الوصول إلى نتائج
 
 یمكن للوالدین واألوصیاء الحصول على معلومات حول نتائج
 ضمن برنامج Lexia Core5 اختبار تحدید المستوى التلقائي
Core5 الخاص بأطفالهم. عندما یقوم الطفل بتسجیل الدخول 
 تبدو الشاشة الرئیسیة مثل ، Clever إلى برنامجه باستخدام
 .الصورة الموجودة على الیمین
 
 الحظ أن مستوى الطفل مظلل باللون األزرق.    انقر فوق الرقم
  .األزرق للحصول على مزید من المعلومات
 
 
 
 :تبدو الشاشة التالیة علىالتالي
 
 النحوالحظ أن المستوى ُمسّمى أسفل الشاشة ویتم عرض
  .المهارات التي یعمل علیها الطفل في أعلى الشاشة
 
 إذا احتاج أحد الوالدین إلى مزید من المعلومات حول مستوى
 .طفلهم وتقدم مهارته ، یمكن لمعلمي الفصل توفیر ذلك
 
 
 
 
 نتائج تقییم الریاضیات
 .الیومیة تم إرفاق نتائج التقییم الیومي للریاضیات
 
 :یتم تمثیل اإلنجاز كواحد من ثالثة مستویات

●  أقل من توقع مستوى الصف على مستوى
●  الصفتوقع مستوى
●  فوقالصف

 
  . تم الحصول على النتائج كجزء من تقییم فردي مع المعلم حتى یتمكن الطالب من إظهار معرفتهم بنتائج التعلم المتوقعة في الخریف
 
 سیتم إجراء هذا التقییم مرة أخرى في الربیع لتحدید نمو كل طالب في النتائج التي یجب إتقانها بنهایة هذا العام الدراسي. مالحظة: من
 الممكن أن ُیظهر الطالب نمًوا من خالل البقاء ضمن المستوى ولكن أیًضا في المستویات األعلى. الهدف هو أن جمیع الطالب یؤدون في
 .مستوى الصف أو فوق مستوى الصف بحلول ربیع عام 2021
 


