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 أعزائي أولیاء األمور:
 

ةً ھذه دیتطلب على جمیع المدارس العامة (غیر حكومیة) إجراء مجموعة متنوعة من التقییمات الفیدرالیة والخاصة بالوالیة في ربیع كل سنة،   وعا
والیة  ومقارنتھا مع طالب آخرا في جمیع أنحاء األكادیمیةالتقییمات تقوم بتزوید المنطقة والوالیة بمعلومات متعلقة بكیفیة نمو الطالب من الناحیة 

 إلینوي. 
 

فقد أجریا تغییرات على  -. ونحن لسنا وحدنا في ھذه التغییرات 19-وكما تعلمون جیدًا، أن منطقتنا أجرت عدد من التغییرات التعلیمیة بسبب كوفد
جة الصعوبات التي واجھتھا المناطق التعلیمیة والطالب واألسر خالل العام مستوى الوالیات والمستوى الوطنبي بسبب ھذا الوباء . وبسبب نتی

على وزارة التعلیم األمریكیة باإلعفاء عن إجراء ھذا االختبار (اخبار الربیع السنوي). وفي اآلونة  بالضغطالماضي، قام مجلس التعلیم بوالیة إلینوي 
" مفادھا أن وزارة التعلیم األمریكیة لن تسمح ألي منطقة تعلیمیة عامة في رسالةU24Tارمن أیاال) "األخیرة، شارك مشرف التعلیم في والیة إلینوي (د. ك

(مالحظة:  )  یتعین علیھم أخذ ھذا االختبار63جمیع طالب المنطقة التعلیمیة رقم (ذا االختبار. وھذا یعني أن جمیع أنحاء البالد بتجاوز إجراء ھ
لتعلیم ا ینطبق ھذا على جمیع الطلبة بغض النظر عن الطریقة التي یتلقون تعلیمھم، إن كان حضور الطالب شخصیًا إلى المدرسة، أو التعلیم عن بعد،

 ).-المختلط -الھجین 
 

 فیما یلي التقییمات الفیدرالیة والخاصة بالوالیة:

 الطالب: وصف التقییم: تقییم الوالیة:

 

اختبار إجادة اللغة اإلنجلیزیة، والذي یقیس مھارات الطالب في القراءة 
 والكتابة والتحدث واالستماع.

یة  غة اإلنجلیز متعلمو الل
من مرحلة الروض���ة  بدأ

 حتى الصف الثامن

 

في  بالطلبة المسجلین صالتقییم والمساءلة لدى والیة إلینوي والخامقیاس 
المدارس العامة في والیة ألینوي یعمل نظام تقییم جاھزیة والیة ألینوي 

)IRA على تقییم معاییر اللغة اإلنجلیزیة والفنون والریاضات لدى والیة (
 ألینوي.

ج���م���ی���ع ال���ط���الب م���ن 
 الصف الثالث إلى الثامن

 

معاییر الجیل القادم من العلوم ویقیس إتقان الطالب لمعاییر العلوم یتوافق مع 
 األساسیة.

ج���م���ی���ع ال���ط���الب م���ن 
الص������ف الخ���امس إلى 

 الثامن
  

 بینما نمضي قدًما في اختبار الربیع، فیما یلي بعض النقاط الرئیسیة التي یجب وضعھا في االعتبار:
) مایو. وأخذ ھذه اإلختبارات یتطلب عدة أیام إلكمال، لذلك سیتم 14) مارس و (15(ومعظم ھذه االختبارات سوف تجري في الفترة ما بین  ●

 جدولة جلسات االختبار بشكل استراتیجي حتى ال تربك الطالب.
سوف یقوم الطالب بأخذ االختبارات  -، فلن تحتاج إلى فعل أي شيء الطالب (الطالب) یحضر حالیًا إلى مدرسة بشكل شخصيإذا كان  ●

 خالل الیوم الدراسي. المطلوبة
، ال تسمح لألسفوإذا كان الطالب (الطالب) یتلقى التعلیم عن بُعد، فسیتم مراسلتكم قریبًا بخصوص الجدول الزمني ألخذ ھذا اإلختبار.  ●

 والیة إلینوي بإجراء ھذه التقییمات عن بُعد.
لدى اآلباء الخیار في عدم حضور أطفالھم إلى اإلختبار، ورغم أن مجلس التعلیم بوالیة إلینوي ال یشجع على عدم حضور الطالب ألخذ  ●

 سیتم توفیر مزید من المعلومات حول كیفیة إختیار عدم الحضور. .المدرسة ألخذ اإلختبار (في حال كان حضور الطالب عن بُعد)
 

یع ، اجھ تحدیًا آخر مع اختبار الوالیة ھذا الربونكرر، سوف یتم تزویدكم بالمزید من المعلومات في المستقبل القریب. نحن نقدر تعاونكم بینما نو
 ونقدر تعاونكم لجعل ھذا العام الدراسي ناجًحا قدر اإلمكان.

 

 مع التحیات،
 

 آرون روبرسون
 مساعد مدیر التعلیم والتدریس
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