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،Jane Doe   )السيد)ة( والد)ة(/ ولي)ة( أمر التلميذ)ة

حددت لجنة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة    (CSE)  أن Jane مؤهلة للمشاركة في التقييم البديل لوالية نيويورك (NYSAA). يتمّ
التعلم الديناميكي )التقييم البديل حسب خرائط التعليم الديناميكي(.   تقييم مهارات اللغة اإلنكليزية والرياضيات والعلوم باستخدام   خرائط

هو تقييم حاسوبي معدل يقيم معرفة التلميذ)ة( في   (DLM NYSAA)    التقييم البديل لوالية نيويورك حسب خرائط التعلم الديناميكي
واتساعا   من معايير التعلم العادية. عمقا     العناصر األساسية. العناصر األساسية هي معايير تحصيل بديلة أقل

ّ
ًًُ

يعرض هذا التقرير نتائج  Jane التي يمكن استخدامها لمساعدتك في فهم مستوى تحصيل Jane بمعايير التحصيل البديلة للوالية. 
يمكنك معرفة المزيد حول مستوى تحصيل  Jane من خالل مراجعة أعمال الفصل، والتقييمات المعيارية األخرى، والتقارير 

المرحلية خالل العام الدراسي. يمكن بحث مسائل إضافية حول مستوى تحصيل  Jane من خالل إقامة شراكة قوية مع معلمي 
. (CSE)  والمشاركة الفعالة في اجتماعات اآلباء والمعلمين واجتماعات لجنة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة Jane

JANE    دعم نجاح

تحدث مع لجنة التعليم لذوي االحتياجات الخاصة   
.Jane حول البرنامج والمنهج المدرسي لـ (CSE)

قابل معلم)ة( جين لمناقشة كيف يمكن تصميم التدريس
بشكل خاص بناء على احتياجات Jane الفريدة 

ومواءمته مع مؤشرات المعرفة والمهارة والفهم   
الخاصة بكل مستوى من مستويات األداء.  

ً

http://www.p12.nysed.gov/assessment/nysaaُق لالطالع على معلومات حول التقييم / م بزيارة الرابط التالي
 .(NYSAA) البديل لوالية نيويورك

 من المعلومات حول هذا ٍلمزيد www.engageny.org/parent-and-family-resources م بزيارة الرابط التاليُق
 على النجاح. Jane االمتحان، والمعايير التعليمية لوالية نيويورك، وكيف يمكنك مساعدة

BEDS: 

 الترجمة

www.engageny.org/translate 

 :LOCAL ID إدارة التعليم لوالية نيويورك
1 

www.engageny.org/translate
www.engageny.org/parent-and-family-resources
http://www.p12.nysed.gov/assessment/nysaa
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مستوى  
JANE 

هذا العام الدراسي  
المستوى   3

مستويات األداء

تستوفي معايير الوالية

 
(NYSAA) للتقييم البديل لوالية نيويورك المستوى  4

تستوفي معايير التعليم للتحصيل البديل بامتياز. 

مستوى  
JANE

(NYSAA) للتقييم البديل لوالية نيويورك المستوى  3
تستوفي معايير التعليم للتحصيل البديل. 

ال تستوفي معايير الوالية

(NYSAA) للتقييم البديل لوالية نيويورك المستوى  2
ًتستوفي جزئيا  معايير التعليم للتحصيل البديل.

(NYSAA) للتقييم البديل لوالية نيويورك المستوى  1
ال تستوفي معايير التعليم للتحصيل البديل.  

 

ماذا تعني مستويات األداء؟
للمساعدة في وصف الدرجة التي تستوفي بها   Jane معايير التعلم للتحصيل البديل، قام المعلمون بفحص العناصر األساسية عن كثب 
ووضع أربعة مستويات للتحصيل، تعرف باسم "مستويات األداء". يتم تحديد مستوى األداء من خالل قياس كل من أداء  Jane للمهمة 

ومدى صعوبة المهمة.  

المجاالت المفاهيمية
المجاالت المفاهيمية هي فئات المهارات التي تم اختبارها في مادة المحتوى هذه. يوضح القسم أدناه عدد المهارات التي تم اختبارها 

داخل كل مجال مفاهيمي وعدد المهارات التي أتقنتها   Jane. يتوفر المزيد من المعلومات حول المهارات في كل مجال مفاهيمي   
.http://www.p12.nysed.gov/assessment/nysaa/   على الرابط التالي

JJANE ANE    المهارات التي أتقنتهاالمهارات التي أتقنتها

علوم األرض والفضاء  

 4 من 9 %44
مهارات  

علم الحياة  

 4 من 9 %44
مهارات

 علم الفيزياء 

%33

 

 

 

 3 من 9 
مهارات  

BEDS: 2 
LOCAL ID: 

http://www.p12.nysed



