
 دليل الوالد إلى 
تقارير LEAP connEct الخاصة بالطالب

 LEAP كيف أبلى طفلي في
connEct هذا العام؟

يوجد في منتصف كل تقرير معلومات حول مجمل أداء 
تشمل: طفلك 

جاز، مستوى اإلن  
ر الدرجات و قري ت  

ها في نطاق  ام ب قي تي يستطيع طفلك ال المهارات ال قائمة ب  
محتوى محدد.

نطاقات  ل مخطط  يوجد  األداء  مجمل  معلومات  أسفل 
على   LEAP Connect جاز في  إن لكل مستوى  الدرجات 

طفيف  بشكل  ائج  ت ن ال نطاقات  ر  تغي ت الطفل.  صف  مستوى 
والموضوعات. الصف  ات  مستوي ر  عب

كيف أبلى طفلي مقارنة 
باآلخرين؟

يتضمن هذا القسم نظام المدرسة ويحدد 
تعرف  الي يمكنك ال ت ال متوسطات األداء وب

الطالب اآلخرين  ًة ب على أداء طفلك مقارن
في نفس الصف ونفس المجال والموضوع. 

تم حجب  لحماية خصوصية الطالب، قد ي
ات عندما تضم المجموعات المدرسية  ان ي ب ال

رة من الطالب. مجموعة صغي

كيف أستفيد أنا أو معلم طفلي 
من هذه النتائج؟

د الطالب  ائج لمساعدة المعلمين في تحدي ت ن سيتم استخدام ال
ا في  ر تحدًي اجون إلى دعم إضافي أو إلى عمل أكث ذين يحت ال

كل مجال. كما سيتم استخدام المعلومات لقياس مدى نجاح 
نظام المدرسي في مساعدة الطالب على تحقيق  المدارس وال

توقعات أعلى.

نتائج االختبار لتوجيه  بصفتك والًدا، يمكنك استخدام 
النقاش مع معلم )معلمي( طفلك حول اإلثراء أو 

الدعم اإلضافي الذي يمكن أن يكون مطلوًبا في الفصل 
والمدرسة.

لة التي يمكن  نقترح عليك فيما يلي بعض األسئ
ائج مع معلم طفلك: ت ن طرحها عند مناقشة ال

ا وأين  بلي فيها طفلي بالًء حسًن تي ي ما هي المجاالت ال  
اج إلى تحسين؟ اج أو تحت يحت

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

تحدي طفلي على نحو مالئم في  ه ل ام ب قي ما الذي يمكن ال  
توقعات فيها؟ تجاوز ال تجاوز/ت تي ي المجاالت ال

ني المساعدة في دعم تعليم طفلي في المنزل؟ كيف يمكن  

تقدم؟ ا أن نضمن استمرار طفلي في إحراز ال ن كيف ل  

للموارد واألدوات اإلضافية الالزمة 
لمساعدتك في دعم تعلم الطالب 

في المنزل، بادر بزيارة أدوات دعم 
 األسرة عبر رابط

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

 واصفات مستوى اإلنجاز في LEAP connect على رابط:
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/

assessment/leap-connect-achievement-level-descriptors.pdf

 LEAP connect تدريب األدوات المتاحة عبر اإلنترنت من
 )لمتصفح Google chrome فقط( على رابط:

https://wbte.drcedirect.com/LA/portals/la

 LA connectors للطالب ذوي اإلعاقات الخطيرة على رابط:
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
students-with-disabilities/k-12-louisiana-connectors-for-

students-with-significant-disabilities.pdf


