
دليل الوالد لفهم تقاريرLEAP الخاصة بالطالب

كيف أبلى طفلي هذا العام؟
في أعلى كل تقرير، توجد معلومات األداء اإلجمالي لطفلك، وتشمل:

مستوى اإلنجاز الكلي له/لها،	 
تقرير الدرجات المفصل،	 
نوع الدعم المطلوب لطفلك/لطفلتك بناًء على أدائه أو أدائها في االختبار، و	 
عدد النقاط التي تفصل طفلك عن تحقيق التفوق الذي يشير إلى االستعداد 	 

لالنتقال إلى مستوى الصف التالي.

يوضح الرسم أسفله ما يعنيه كل مستوى من مستويات اإلنجاز في ضوء مدى 
تحقيق طفلك للتوقعات الخاصة بالصف والموضوع. تتغير نطاقات النتائج بشكل 

طفيف عبر مستويات الصف والموضوعات.

وينقسم األداء إلى فئات فرعية لكل موضوع، كما يبينه المثال أسفله.

في كل موضوع فرعي، يحصل طفلك على تقييم من واحد إلى ثالث نجمات، مع 
وصف لألداء في هذا المجال على وجه التحديد والدعم المطلوب للمضي قدًما.

 هذه 
.ELA عينة 

تستخدم مجاالت أداء 
الرياضيات أيضًا نظام تقييم 

من ثالث نجمات.

كيف أبلى طفلي مقارنة باآلخرين؟
يتضمن هذا القسم نظام المدرسة ويحدد متوسطات األداء وبالتالي يمكنك 
التعرف على أداء طفلك مقارنًة بالطالب اآلخرين في نفس الصف ونفس 

المجال والموضوع.

كيف أستخدم أنا ومعلم طفلي هذه النتائج؟
سيتم استخدام النتائج والتقييمات لمساعدة المعلمين في تحديد الطالب الذين 

يحتاجون إلى دعم إضافي أو العمل األكثر تحدًيا في كل مجال. كما سيتم استخدام 
المعلومات لقياس مدى نجاح المدارس والنظام المدرسي في مساعدة الطالب 

على تحقيق توقعات أعلى.

بصفتك والًدا، يمكنك استخدام نتائج االختبار لتوجيه النقاش مع معلم )معلمي( 
طفلك حول اإلثراء أو الدعم اإلضافي الذي يمكن أن يكون مطلوًبا في الفصل 

والمدرسة.

للموارد واألدوات اإلضافية الالزمة لمساعدتك في دعم تعليم الطالب في المنزل، 
 يمكنك زيارة أدوات دعم األسرة عبر الرابط 

www.louisianabelieves.com/resources/family-
 support-toolbox 

 أو راجع أدلة تفسير الرياضيات وLEAP ELA عبر الرابط
www.louisianabelieves.com/resources/library/

assessment

نقترح عليك فيما يلي بعض األسئلة التي يمكن طرحها عند مناقشة 
النتائج مع معلم طفلك:

ما هي المجاالت التي يبلي فيها طفلي بالًء حسًنا وأين يحتاج أو تحتاج إلى تحسين؟

ما الذي يمكن عمله في الفصل الدراسي للمساعدة في تحسين مجال 	 
)مجاالت( الضعف لديه/لديها؟

ما الذي يمكن القيام به لتحدي طفلي على نحو مالئم في المجاالت التي 	 
يتجاوز/تتجاوز التوقعات فيها؟

كيف يمكنني المساعدة في دعم تعليم طفلي في المنزل؟	 

كيف لنا أن نضمن استمرار طفلي في إحراز التقدم؟	 
!
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