
دليل األبوين إلى اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية
ما أن بدأت المدارس والطالب في تحضيراتهم النهائية الختبار إجادة اللغة اإلنجليزية )ELPT(، أعدت إدارة لويزيانا التعليمية )LDOE( ملخص البيانات 

هذا إلمداد األبوين بمعلومات عامة حول االختبار وما الذي يمكنك أنت وطفلك توقعه عندما يتلقى أو تتلقى االختبارات.

تعّرف على االختبار

ELPT :اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية
في كل ربيع يتلقى الطالب، الذين حددوا ضمن دارسي اللغة اإلنجليزية )ELs( والمسجلين في مراحل K-12، اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية. فهذا 

التقييم المتاح عبر اإلنترنت غير محدد بوقت ويقيس إجادة الطالب للغة اإلنجليزية في مجاالت اللغة األربعة:

القراءة الكتابة  التحدث  االستماع   

إن اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية معد لقياس أداء دارسي اللغة اإلنجليزية أثناء تقدمهم في مراحل K-12 التعليمية واستعدادهم للكلية والوظيفة. 
فاختبار إجادة اللغة اإلنجليزية يعتمدعلى التقنيات المستجدة والوسائل المبتكرة لقياس التقدم المحرز ولتشجيع إعادة التصنيف المرتبطة باألداء 

المالئم للمرحلة.

وسيتم االستعانة بنتائج التقييم للوقوف على مستوى الطالب في إجادة اللغة اإلنجليزية وتحديد نوعية الخدمات اللغوية والوسائل الداعمة التي 
سيحتاجها الطالب للمشاركة بشكٍل كامل في صفوف المحتوى األساسية.

حيث يخضع دارسي اللغة اإلنجليزية لهذا التقييم حتى يتقرر أنهم قد أصبحوا يجيدونها. ويمكن تعريف اإلجادة بالقدرة على استخدام اللغة اإلنجليزية 
لتوصيل األفكار والمعارف والمعلومات.

حتى هؤالء الطالب الذين رفضوا االشتراك في برنامج دارسي اللغة اإلنجليزية سيتعين عليهم تلقي اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية.

شكل اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية ومستويات األداء
يتكون اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية من مهام متنوعة لألداء تنتشر عبر مجاالت اللغة األربعة. حيث تستتبع معظم المهام بأسئلة اختيار اإلجابة 

)االختيار من متعدد(، في حين تستتبع أخرى باالستجابة المنشأة وبعضها تستعين  بتقنية تقديم الطالب إلجابات. فيما يلي قائمة ببعض أنواع 
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سيتلقى الطالب نقاط عن مستوى األداء في كل مجال باإلضافة إلى مستوى إجادة شامل.

مستويات اإلجادةمستويات األداء
بارعالمستوى 1: البدء

معالجةالمستوى 2: المراحل األولى من المستوى المتوسط
مستجدالمستوى 3: المتوسط

المستوى 4: المراحل األولى من المستوى المتقدم
المستوى 5: متقدم

يتحدد مستوى اإلجادة من خالل مستوى أداء الطالب في كل مجال. سيتم إدارج معلومات إضافية مع نتائج الطالب.

جدول االختبار عبر اإلنترنت: 4 فبراير - 15 مارس 2019
تحدد المدارس جدواًل إلجراء االختبارات عبر اإلنترنت خالل هذه النافذة؛ 

لذا ستختلف أيام االختبار وتناوبات الجلسة تبًعا للمدرسة.

نتائج االختبار
ستتلقى المدارس واألنظمة المدرسية نتائج اختبار إجادة اللغة 

اإلنجليزية في مايو. سيحدد كل نظام مدرسي طريقة تشارك 
هذه المعلومات، لكن سيتم إخطار المعلمين واآلباء والطالب 

بمدى إجادة الطالب للغة اإلنجليزية في كل مجال. علًما بأن النتائج 
ستتضمن مستوى األداء في المجال ومستوى اإلجادة ككل.

 استعرض دليل األبوين إلى تقارير الطالب في اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية
  لمعرفة المزيد حول هذه النتائج 
وسبب أهميتها بالنسبة لطفلك.

االستعداد لالختبار
تعّرف على ما يتعلمه طفلك

لمعرفة التوقعات الخاصة بالتعلم لمستوى صف الطالب، 
اطلع على LA Connectors بالنسبة لدارسي اللغة 

اإلنجليزية والذي يورد توصيفات لمهارات اللغة اإلنجليزية 
والمعارف التي يجب أن تكون لدى طفلك بناًء على مستوى 

أداءه في المجال.
تتضمن الوسائل األخرى المستخدمة لمساعدة طفلك:

جعل طفلك يقرأ لك )أو لشقيق أصغر(.  
زيارة المكتبة المحلية واستعارة الكتب المسموعة.  

حضور اجتماعات اآلباء-المعلمين التي تعقد في   
مدرسة الطفل.

مشاهدة التلفاز أو سماع موسيقى باللغة اإلنجليزية.  
ممارسة القراءة والكتابة بلغتك األم كذلك )تشير   

األبحاث إلى أن القيام بذلك يساعد في دعم مهارات 
تعلم اللغة اإلنجليزية.(

من خالل فهم المهارات اللغوية سيكون الطالب بارًعا وستحظى 
أنت بوضع أفضل لمساعدة طفلك على ربط النقاط فيما بين ما 

يتعلمه وبين التقييم.

روابط مفيدة
LA Connectors لدارسي اللغة اإلنجليزية  

تدريب األدوات المتاحة عبر اإلنترنت الختبار إجادة  
اللغة اإلنجليزية

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  
ELPT STUDENT REPORTS

HOW DID MY CHILD 
PERFORM ON THE ELPT 
THIS YEAR?

This report contains your child’s information including:

 overall proficiency level,

 student performance in each of the four language 
domains, and 

 the types of support your child will need next year 
based on his or her performance on the test.

The chart below outlines what each performance 
level means in terms of how well your child met 
the expectations for that grade and language 
area (Listening, Reading, Speaking, Writing), also 
known as “domains”.

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 domain. 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 in each 
language area. The information will also be used to 
measure how well schools and school systems are 
helping English learners 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 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 is close to 
demonstrating proficiency?

 How can I help support my child’s language 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.

LA Connectors for English learners:  
https://www.louisianabelieves.com/resources/library/
academic-standards

ELPT Online Tools Training: 
https://la.portal.airast.org/training-tests.stml 

Performance Level Descriptors: 
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
assessment/elpt-achievement-level-descriptors.pdf

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