
LEAP ConnECt دليل الوالد إلى
 )LDOE( للطالب ذوي اإلعاقات الخطيرة، عكفت إدارة لويزيانا التعليمية LEAP Connect مع بدء المدارس والطالب استعداداتهم النهائية لتقييم

على إعداد صحيفة الوقائع هذه لتقديم معلومات عامة لآلباء حول االختبارات وما يمكن لك ولطفلك توقعه عندما يتلقى االختبارات.

تعّرف على االختبار

LEAP CONNECT تقييم
في كل عام يتلقى الطالب المسجلين في الصفوف 8-3 والمدرسة الثانوية، والذين يستوفون معيار المشاركة للتقييمات البديلة، اختبار الوالية 

.LEAP 2025والرياضيات. حيث يأتي االختبار بمثابة تقييم بديل لـ )ELA( لقياس تقدمهم األكاديمي في آداب اللغة اإلنجليزية

التي يتواصل بها الطالب.  بحيث يتماشى مع الطريقة   LEAP Connect  تم إعداد تقييم 
المدمجة: الدعم  وسائل  تتضمن 

القراءة، طول فقرة مخفف في   
الفهم، الطالب على  صور ورسومات لمساعدة   

والرياضيات، والكتابة  القراءة  نماذج في   
الرياضيات، اختبار  أشكال هندسية دارجة وأرقام أصغر في   
البديلة، التواصل  أجهزة  لتستخدم مع  إجابة  خيارات  تتوافر   

إدارة لالتصال بين اثنين بواسطة المعلم أو عضو طاقم عمل آخر مدرب، و  
الطالب.  IEP أي تجهيزات إضافية حسب الموضح في   

LEAP CONNECT تصميم
إن كل جلسة من LEAP Connect غير محددة بوقت مما يتيح للطالب التحرك وفق مقدرتهم وللمسؤولين عن االختبار إيقاف االختبار بشكل 

مؤقت ألخذ استراحات قصيرة حسب الالزم.

يتكون تقييم LEAP Connect ELA من أربع جلسات.
الجلسة 4الجلسة 3الجلسة 1 و2الصف

 القراءة-اختيار من متعدد/3-8، 11
إجابة مختارة

 الكتابة-اختيار من متعدد/
الكتابة-إجابة منشأةإجابة مختارة

يتكون تقييم رياضيات LEAP Connect من جلستين.
الجلسة 2الجلسة 1الصف

 إجابة مختارة/اختيار من 3-8، 11
متعدد وإجابة منشأة**

 إجابة مختارة/اختيار من 
متعدد وإجابة منشأة**

**ال تضم رياضيات الصف 6 و7 إجابة منشأة.

جدول االختبار عبر اإلنترنت: 5 فبراير16- مارس 2019
تحدد المدارس جدواًل إلجراء االختبارات عبر اإلنترنت خالل هذه النافذة وذلك بناًء على احتياجات وقدرات الطالب؛ لذا ستختلف أيام االختبار وتناوبات 

الجلسة تبًعا للطالب.



نتائج االختبار
ستتلقى المدارس واألنظمة المدرسية تقارير الطالب 

الفردية في شهر مايو. سيحدد كل نظام مدرسي 
طريقة تشارك هذه المعلومات، لكن سيتم إخطار 

المعلمين واآلباء والطالب بمجموع النقاط مع 
التوضيح.

علًما بأنه سيتم االستعانة بنتائج االختبارات لمساعدة 
المعلمين لمعرفة متى يحتاج الطالب إلى مزيد من 

الدعم أو مزيد من العمل المثابر في آداب اللغة 
اإلنجليزية والرياضيات. وعالوة على ذلك، سيتم 

االستعانة بالنتائج إلعداد برنامج تعليمي مناسب لكل 
طالب.

 استعرض دليل الوالد لفهم تقارير LEAP Connect الخاصة بالطالب
 لمعرفة المزيد حول تلك النتائج وسبب أهميتها لطفلك.

االستعداد لالختبار

تعّرف على ما يتعلمه طفلك
يمكنك مساعدة طفلك على االستعداد لتقييم LEAP Connect بواسطة:

تعزيز المهارات المستهدفة في برنامج التعليم الفردي لطفلك  
التشاور مع معلم طفلك للوقوف على LA Connectors التي سيتم تناولها في التدريس بالصف  

مراجعة أدوات االختبار على اإلنترنت وممارسة تلقي االختبار في المنصة المتاحة عبر اإلنترنت.  

بفهم ما يجب على طفلك معرفته وما يجب أن يكون قادًرا على فعله هذا العام، ستحظى بإمكانية أفضل لمساعدة طفلك على الربط 
بين ما يتعلمه وبين التقييم.

روابط مفيدة
LA Connectors للطالب ذوي اإلعاقات الخطيرة  

دليل األبوين ألدوات ربط لويزيانا  

الحقوق التعليمية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة  
بوالية لويزيانا

LEAP Connect دليل تقييم
الموارد المخصصة آلباء الطالب ذوي اإلعاقات  

LEAP Connect عينات من  

التدريب على أدوات LEAP Connect المتاحة عبر اإلنترنت  
)Google Chrome من خالل متصفح(

 لمزيد من المعلومات عن ذلك أو أي تقييم آخر أجري على مستوى الوالية، بادر بالتحدث إلى مدير 
.assessment@la.gov أو معلم طفلك أو راسل اإلدارة عبر البريد اإللكتروني على

للوصول عبر اإلنترنت إلى 
 جميع موارد التقييم،

 بادر بزيارة أدوات دعم األسرة عبر رابط
/https://www.louisianabelieves.com 

resources/family-support-toolbox

PARENT GUIDE TO THE  
LEAP CONNECT STUDENT REPORTS

HOW DID MY CHILD 
PERFORM ON THE LEAP 
CONNECT THIS YEAR?

In the middle of each report is your child’s overall 
performance information including:

 achievement level,

 scale score, and

 a list of skills your child is able to do in the specific 
content area.

Below the overall performance information is a 
chart of the score ranges for each LEAP Connect 
achievement level at your child's grade level. 
The score ranges change slightly across grade 
levels and subjects.

HOW DID MY CHILD DO IN 
COMPARISON TO OTHERS?

This section includes the school 
system and state performance 
averages so you can see how your 
child's performance compares to 
that of other students in the same 
grade and subject area. To protect 
the privacy of students, data may 
be suppressed when school totals 
include a small group of students.

HOW SHOULD I, OR MY 
CHILD’S TEACHER, USE 
THESE RESULTS?

The scores will be used to help teachers identify 
students who need additional support or more 
challenging work in each subject area. The 
information will also be used to measure how well 
schools and school systems are helping students 
achieve higher expectations.

As a parent, you can use the test results to guide 
a discussion with your child’s teacher(s) about 
additional supports or enrichment that may be 
needed in class and at home.

HERE ARE SOME SUGGESTED QUESTIONS 
TO ASK WHEN DISCUSSING THE RESULTS 
WITH YOUR CHILD’S TEACHER(S):

 Where is my child doing well and where does he or 
she need improvement?

 What can be done in the classroom to help 
improve his or her area(s) of weakness?

 What can be done to appropriately challenge 
my child in areas where he or she exceeds the 
expectations?

 How can I help support my child’s learning at home?

 How do we ensure that my child continues to progress?

FOR ADDITIONAL TOOLS AND 
RESOURCES TO HELP YOU 
SUPPORT STUDENT LEARNING 
AT HOME, visit the Family 
Support Toolbox at  
https://www.louisianabelieves.com/
resources/family-support-toolbox.

LEAP Connect Achievement Level Descriptors:  
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
assessment/leap-connect-achievement-level-descriptors.pdf

LEAP Connect Online Tools Training (for Google 
Chrome only): https://wbte.drcedirect.com/LA/portals/la 

LA Connectors for Students with Significant 
Disabilities: https://www.louisianabelieves.com/docs/
default-source/students-with-disabilities/k-12-louisiana-
connectors-for-students-with-significant-disabilities.pdf
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