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 Access for Ellsو البد�ل عن  Access for Ellsأسئلة و أج��ة عن 

 ؟ACCESS for ELLsو البدیل عن  ACCESS for ELLsما ھو 

ACCESS for ELLs  و البدیل عنACCESS for ELLs اللغة االنجلیزیة التي تستخدم لمقابلة ھي برامج تقییم طالقة  إنما
مھارة الستخدم لمراقبة تحسن مستوي متعلمین اللغة االنجلیزیة بینما ینموا المتطلبات و التشریعات الفیدرالیة و للوالیة. ھذه التقییمات تُ 

 االستماعوالحدیث باللغة.وكتابةوالقراءةالفي كادیمیة األ

 ات؟ختبارجري ھذه اإللماذا تُ 

تقدم معلومات قیمة عن تطور اللغة االنجلیزیة للعائالت  ACCESS for ELLsو البدیل عن  ACCESS for ELLsنتائج 
المدارس. یمكن للعائالت استخدام نتیجة تقییم مستوي الطالقة و التوضیح لمعرفة مدي تحسن مستوي اطفالھم في اللغة و للمشاركة مع و

 و لمساعدة اطفالھم في المذاكرة. المدارس

و تقییم ،عمل خطة تعلیمیة ،یمكن للمعلمین و المدارس استخدام نتیجة التقییم لمراقبة مدي تحسن الطالب في استیعاب اللغة االنجلیزیة
 اذا كان الطالب مستعد للخروج من برنامج اللغة االنجلیزیة. ما تطور برامجھم اللغویة. المدارس ایضا تستخدم ھذه التقییمات لتقریر

 مسئولیة الفیدرالیة وفي الوالیة.ستخدم في معاییر التُ  المنطقة التعلیمیةالمدرسة وعلي مستوي  النتائج من

 ات؟ختباریخضع لھذه اإلن أمن الذي یجب 

في المدارس الحكومیة مطالبون بالمشاركة السنویة في تقییم طالقة اللغة االنجلیزیة. مع  K-12جمیع متعلمین اللغة االنجلیزیة في صف 
 .ACCESS for ELLsجمیع متعلمین اللغة االنجلیزیة یجرون ال  ،استثناءات قلیلة

تتضمن طباعة كبیرة البرنامج وراق أیكونوا مؤھلین للبرنامج. ن أیمكن  504خطة و أ) IEP(الطالب الملتحقین ببرنامج تعلیم فردي 
 ات بطریقة بریل.إختباروكتیبات 

. ACCESS for ELLsبدال من  ACCESS for ELLsبعض الطالب ذوي الصعوبات االدراكیة الجادة یمكن تأھلھم للبدیل عن 
  .ELLs ACCESS for انظروا متطلبات المشاركة في البدیل عن

 < Districts, Schools and Educators  <Teaching and Learning > Statewide Testing(اذھب الي 
Minnesota Tests(. 

 ات؟ختباركیف تدار اإل

و لكن ھناك استثناءات تعتمد علي الدرجات و المجال ،من خالل الكمبیوتر ACCESS for ELLsال  إختبارمعظم الطالب یجرون 
 التحدث).و أ،االستماع ،الكتابة ،(القراءة

ً ن والمدرس  باستخدام معدات ورقیة. ACCESS for ELLsلوجھ مع الطالب الدارة البدیل عن  یعملون وجھا

http://education.mn.gov/MDE/dse/test/mn/
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 ؟ختباركیف یستعد الطالب لإل

سوف یعطون الفرصة ن والمدرس.  ACCESS for ELLsلبدیل عن للو أ ACCESS for ELLsالطالب المذاكرة ل ال یحتاج 
 .ختبارحتي یتمكن الطالب من معرفة ما الذي علیھم فعلھ في یوم اإل ختبارباإلسئلة لألباستخدام نماذج  ختبارللطالب للتمرن علي اإل

 ؟ختبارما المطلوب الجتیاز اإل

 قامیُ  ختباراإلن أ. بما  ACCESS for ELLsالبدیل عن و أ ACCESS for ELLs إختباریفشلون في و أالطالب ال ینجحون 
حسب   6-1كل طالب یحصل علي درجة من فأن ،لتحدید مستوي قدرة المتعلم للغة االنجلیزیة علي استیعاب و انتاج اللغة االنجلیزیة

 طالقة اللغة.

 ؟ACCESS for ELLsو البدیل عن  ACCESS for ELLsما ھي المھارات التي تقیم ب 

تطویر اللغة  WIDAعلي معاییر  و التحدث بناءاً  ،االستماع ،الكتابة ،یحدد مستوي طالقة اللغة في القراءة ACCESS for ELLsال 
 تطویر اللغة االنجلیزیة WIDA ع علي معاییرللتطل ).ELD(االنجلیزیة 

 )(English Language Development Standards < Teaching with Standards < Teach < WIDA 
 داءاألو مھارات التحدث بناء علي نموذج بدیل لقیاس  ،االستماع ، الكتابة, ،یحدد مستوي القراءة ACCESS for ELLsالبدیل عن 

 )AMPIs(. 

 ACCESS for ELLsو البدیل عن  ACCESS for ELLs إختباركیف یمكنني االطالع علي نتائج 
 ؟ والمنطقة التعلیمیةالمدرسة و ،لطفلي

في كل مھمة  كطفلداء أستتلقي المدرسة تقریرا فردیا عن كل طالب و لطفلك و سوف تقدم ھذه المعلومات لكم. یوضح ھذا التقریر درجة 
 لغویة والدرجات النھائیة المجمعة من مھام اخري.

 . MDEمتوفّرة في بند تقاریر مینیسوتا في مركز المعلومات على موقع والمنطقة التعلیمیة نتائج المدرسة 
 ). Data Center > Minnesota Report Cardإلى  اذھب. (MDEانظروا بند تقاریر مینیسوتا على موقع 
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