فهم تقرير نتائج طفلكم

حضرات األسر،
يسرنا أن نتمكن من إطالعكم على نتائج تقييمات  TNReadyو TCAPلنهاية المواد الدراسية لسنة  .2016-2015وتهدف هذه التقارير الجديدة للنتائج إلى إعطائكم صورة عامة حديثة عن نمو
طفلكم نحو تلبية التوقعات الصارمة التي وضعها المدرسون في تينيسي لطالبنا .فإختبارات الوالية تعطينا جزءا—أي مجرد جزء واحد فقط—من المعلومات الفريدة لمساعدتنا على تعلم ما إن كان
الطالب يسلكون الطريق الصحيح نحو الخطوة التالية من سيرتهم األكاديمية.
ولقد كان إمتحان نهاية المواد الدراسية الذي خضع له طفلكم هذه السنة مختلفا عن إختبارات الوالية السابقة .فاإلمتحان لم يكن فحسب مبنيا على معايير أعلى ،إنما شمل أيضا أنواعا مختلفة من
األسئلة وبحث عن مهارات التفكير الناقد وحل المشاكل والكتابة حيث أنها إلزامية للنجاح بعد المدرسة الثانوية.
وتعني هذه التغييرات أن نتائج هذه اإلختبارات قد تبدو مختلفة عما كنتم تتوقعونه .وفي أنحاء الوالية ،شاهدنا نتائج متدنية أكثر مما شاهدناه في السابق .وذلك ال يعني أن الطالب يحظون بمستوى
أقل من التعلم -إنما يعني أننا وضعنا معايير أعلى مما على جميع الطالب أن يعرفوه ويكونوا قادرين على القيام به .وفي نهاية المطاف ،تساعدنا هذه النتائج على أن نحسن فهمنا للمستوى الحقيقي
لطالبنا وكيف يمكننا دعمهم كي يكونوا جاهزين للفرص بعد التخرج من المدرسة الثانوية.
شكرا على دعمكم لطالبنا ومعلمينا .فمن خالل العمل معا ،سنحرص على أن يكون كل طفل في تينيسي جاهزا ليكون ناجحا.
أفضل التحيات،

د .كانديس مكوين
مأمورة التعليم لتينيسي

فهم تقرير نتائج طفلكم
تم إعداد هذا الدليل للمساعدة على شرح نتائج تقييمات نهاية المواد
الدراسية لـ TCAPلسنة  2016-2016لطفلكم على "تقرير الطالب
الفردي" [ (ISR) ]Individual Student Reportللمواد الدراسية التالية:
• اإلنجليزية  Iو IIوIII
• الجبر  IوII
• الرياضيات المتكاملة  Iو IIوIII
• الهندسة
• تاريخ الواليات المتحدة
وسيتلقى طفلكم تقريرا منفصل لـ ISRخاصا بكل ماة دراسية تم فيه
إختباره.
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وتعطى تقييمات نهاية المواد الدراسية للطلب عند إتمام المادة الدراسية
وقياس فهم الطالب للمعايير األكاديمية لتينيسي.
للحصول على مزيد من المساعدة ،يرجى زيارة
.www.tn.gov/education
 Aإسم التقرير وإسم الطالب.
 Bمستوى صف الطالب واألرقام األربعة األخيرة من "الرقم الفريد
المعرف بهوية الطالب" []unique student identifier number
) (USIDوإسم المعلم.
 Cمدرسة الطالب ومقاطعته موضوع التقرير.
 Dالمادة موضوع التقرير.
مستوى أداء الطالب للمادة موضوع التقرير:
Mastered

Level 4

On track

Level 3

Level 2 Approaching
Below

Level 1

 Fالنتائج اإلجمالية للطالب في المادة موضوع التقرير .وتشير علمة * جنب النتيجة اإلجمالية إلى أنه ال توجد نتيجة إختبار الجزء  Iلطفلكم.
 Gنتائج الطالب المقياسية بالمقارنة مع المعدل على مستويات المدرسة والمقاطعة والوالية.
تقدم هذه الفقرة لمحة عامة عن نتائج طفلكم ووصفا لما يظهره كل مستوى أداء من فهم الطالب للمعايير األكاديمية لتينيسي.
النسبة المئوية من الطلب الذين حصلوا على نتائج على كل مستوى أداء على مستويات المدرسة والمقاطعة والوالية.
الصفحة  1من 2
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فهم تقرير نتائج طفلكم (تابع)
عرض لفئات النتائج الثانوية للمادة الدراسية.
 Kشرح وجيز للمعرفة المطلوبة لتلبية التوقعات لكل فئة نتيجة
ثانوية.

L

مقارنة بين أداء الطالب والطلب اآلخرين في تينيسي:

L

O

لكل فئة نتيجة فرعية ،عرض لسلسلة من النقاط الممكنة
والنقاط التي كسبها الطالب.
عرض مجموع النقاط التي كسبها الطالب ومجموع النقاط
الممكنة.

O

النواحي األكيديمية التي يظهر فيها الطالب فهما قويا أو قد
يحتاج فيها إلى تحسن .هناك أيضا معلومات مفيدة عن األشياء
التي قد تساعد على تحسين أداء الطالب من اآلن فصاعدا.

P

اإلحالة إلى "دليل التقرير لألسرة" [ ]Family Report Guide
على  www.TNReady.govللحصول على مزيد من المعلومات أو
على مساعدة إضافية حول فهم تقرير  ISRالخاص بطفلكم.

الصفحة  2من 2

