
 

 مصطلحات أساسیة یجب أن تعرفھا

ھم الطلبة المؤھلون لیتلقوا الدعم  دارسو اللغة اإلنجلیزیة
 في تعلم اللغة اإلنجلیزیة داخل المدرسة.

 
ھو مقیاس للمستوى الذي وصل إلیھ الطلبة  إتقان اللغة

 في عملیة تطور اللغة.
 

ویتقدم  ھي عملیة تستغرق بعض الوقت. تطور اللغة
 الطلبة في ھذه المنظومة بمعدالت مختلفة.

 لدارسي اللغة اإلنجلیزیة WIDAالبدیل من  ACCESSاختبار 
 البدیل لدارسي اللغة اإلنجلیزیة؟ ACCESSما ھو اختبار 

اإلنجلیزیة لطلبة  إتقان اللغةالبدیل لدارسي اللغة اإلنجلیزیة ھو تقییم لمدى  ACCESSاختبار 
یتم تنظیم االختبار كل عام لمساعدة المناطق التعلیمیة على مراقبة  .12إلى  1الصفوف الدراسیة من 

والذین  اإلنجلیزیةدارسي اللغة  اإلنجلیزیة لدى الطلبة والذین تم تعریفھم على أنھم تطور اللغةمدى 
 لدیھم إعاقات إدراكیة.

 ما ھو الغرض من االختبار؟
البدیل لدارسي اللغة اإلنجلیزیة قدرات الطلبة على فھم وإنتاج اللغة  ACCESSیقیس اختبار 

 األقسام األربعة لالختبار ھي االستماع والقراءة  اإلنجلیزیة المستخدمة داخل المدارس.
 والتحدث والكتابة.

 جب أن یقوم طفلي بإجراء االختبار؟لماذا ی
سیقوم ابنك بإجراء االختبار من أجل مساعدة  والذي لدیھ أیًضا واحدة أو أكثر من اإلعاقات اإلدراكیة. دارس للغة اإلنجلیزیةتم تعریف ابنك على أنھ 

ابنك للتعرف على مزید من المعلومات عن كیف تم  اتصل بمدرسة المناطق التعلیمیة على مراقبة مدى تقدمھ في اكتساب مھارات اللغة اإلنجلیزیة.
 تعریف ابنك على أنھ دارس للغة اإلنجلیزیة.

 متى سیقوم ابني بإجراء االختبار؟
تضع المدارس جدوالً زمنیًا یحدد مواعید  البدیل لدارسي اللغة اإلنجلیزیة. ACCESSتحدد كل والیة إطار زمني تقوم خاللھ المدارس بتنظیم اختبار 

اتصل بمدرسة ابنك للحصول على معلومات أكثر تحدیدًا عن الموعد المحدد  ء الطلبة لألقسام األربعة لالختبار خالل اإلطار الزمني المحدد.إجرا
 البدیل لدارسي اللغة اإلنجلیزیة. ACCESSإلجراء اختبار 

 كیف یتم استخدام درجات االختبار؟
یمكن أن یستخدمھا اآلباء من أجل دعم وتشجیع  لدارسي اللغة اإلنجلیزیة بطرق متعددة. البدیل ACCESSیمكن االستفادة من درجات اختبار 

یستخدم المعلمون الدرجات  ) الخاص بأبنائھم.IEPأبنائھم، خاصةً عندما یجتمعون مع فریق عمل المدرسة الذي یقوم بإنشاء برنامج التعلیم الفردي (
تستخدم المناطق التعلیمیة الدرجات لتقییم برامج دعم اللغة الخاصة بھا، ولمراقبة مدى تقدم  التقییم.من أجل التخطیط للتوجیھات الدراسیة وعملیات 

یتم استخدام الدرجات أیًضا من  الطلبة في اكتساب مھارات اللغة اإلنجلیزیة، ولتحدید إذا كان الطالب مؤھالً لالنتھاء برنامج دعم اللغة اإلنجلیزیة.
 مسؤولیة الفیدرالیة.أجل استیفاء متطلبات ال

 األسئلة التي یجب طرحھا
 یمكن أن یستخدم اآلباء األسئلة التالیة للحصول على مزید من المعلومات عن تجربة االختبار التي یقوم بھا األبناء.

 البدیل لدارسي اللغة اإلنجلیزیة؟ ACCESSمن الذي سیعطي ابني اختبار  •
 أین سیقوم ابني بإجراء االختبار؟ •
 خص ما من المدرسة بتوضیح االختبار البني/ابنتي؟ھل قام ش •
 ھل یعلم جمیع معلمي ابني أنھ سیخضع لالختبار؟ •
 ، فما ھي التسھیالت التي سیتم توفیرھا البني/ابنتي أثناء االختبار؟(IEP) “ببرنامج التعلیم الفردي”بناء على التحاق ابني  •
 متى وكیف سیتم إخطاري بالنتائج؟ •

 
 

 البدیل لدارسي اللغة اإلنجلیزیة. ACCESSاتصل بمدرسة ابنك إذا كان لدیك أي أسئلة عن اختبار 
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