
 
   

   

  

  

  

  
              

  

  

 

 

 

ALLISON DOE 
NEW YORK HIGH SCHOOL 

NYSESLAT 
نتائج اختبارات الصف   11 للعام الدراسي   2021-2020

،Allison الوصي عىل/عزيزنا ولي أمر

 (New York State English في اختبار األداء في اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في والية نيويورك Allison يسعدنا أن نقدم لك هذا التقرير حول أداء
ُ  (as a Second Language Achievement Test, NYSESLATلجميع متعلمي اللغة اإلنجليزية 2021 في ربيعيجرالذي أ English Language) َِ

 .(Learners, ELLsصورة  درجات هذا االختبار إحدى الطرق لفهم تطور مستوى اللغة اإلنجليزية لدى الطالب. لكن هذه الدرجات ال تعطي تبين

وقدراتها. Allison كاملة عن معرفة

، تفضل بزيارة:Allison لمزيد من المعلومات حول هذا االختبار، ومعايير والية نيويورك، والطرق التي يمكنك من خاللها مساعدة 

http://www.nysed.gov/bilingual-ed/english-language-learner-and-multilingual-learner-parent-resources 

مستوى إتقان اللغة اإلنجليزية لدى   ALLISON هو المستوى االنتقالي

درجات مقياس

ALLISON 
اإلجمالية

222
درجات

مقياس

ALLISON 
اإلجمالية:

222 

360 

متمكنُ
سابق ويحق له ELL استوفى معايير الوالية إلثبات اإلتقان ويطلق عليه اآلن 

لمدة عامين. ELL تلقي خدمات

318 

 متوسعِّ
اته اللغوية األكاديمية.ة في تطوير مهارظهر استقاللية كبير ُ ، يELL بصفته

263 

انتقالي
اته اللغوية األكاديمية.ا من االستقاللية في تطوير مهارًُ ، يELL بصفته ظهر بعض

221 

مبتدئ
بصفته  ELL، يعتمد بشكل كبير عىل الدعم والبنيات التأسيسية لتطوير مهاراته 

اللغوية األكاديمية.

صاعد
ظهر بعض االعتماد عىل الدعم والبنيات التأسيسية لتطوير  ُ ، يELL بصفته

اته اللغوية األكاديمية.مهار

179 

120 

 

طرق إتقان اللغة اإلنجليزية/مجاالت

االستماع

الطالب لتحديد المعلومات يستمع 

وتطوير األفكار في مناقشات أكاديمية 

بمستوى الصف.

درجات مقياس

ALLISON 

   64 

المحادثة

الطالب لغة مناسبة لمستوى يستخدم 

الصف للمساهمة في المناقشات حول 

نصوص ومواضيع أكاديمية.

درجات مقياس

ALLISON 

57

اءةالقر

ا أكاديمية ً الطالب نصوص يقرأ 

بمستوى الصف لتحديد المعلومات 

وتطوير األفكار.

درجات مقياس

ALLISON 

56

الكتابة

الطالب لغة مناسبة لمستوى يستخدم 

الصف لتكوين الخواطر واألفكار عن 

طريق الكتابة حول نصوص ومواضيع 

أدبية ومعلوماتية.

درجات مقياس

ALLISON 

45
 90و 30 اوح الدرجات في هذا المقياس بينتتر

أن إىل ر يشت ي ت ال 504) لخطةا( تاللتيسير 504 ادةمال ة طخ أو (Individualized Education Program, IEP) يدلفرا لتعليما مجنابر في لمسجلينا بلطالا نأ حظةمال جىير

504. لخطةاIEP/ ج امنربي ف دة وارال ل ي اصفتللا ًقوف اءة، رقال ك ذل ي فا مب ة، يعرفال ات اربت االخ ع يمجي ف ار بت الخ ل الت يهستال ذه هل معم تد ق ان ك إذا ، ٍالع وت صبأ َرُقت أن ب جي ات اربتاالخ

كة التعليم بوالية نيويورإدار BEDS: 000000000000
LOCAL ID: 000000000
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ALLISON دعم نجاح

طفلك تشجع أن المهم ومن األمر. م لز إذا لالجتماعات، مترجم وإحضار مترجمة ومواد نماذج توفير طفلك مدرسة من تطلب أن حقك من 

المخصصة والمعلمين اآلباء ) اجتماعات ( اجتماع األمور أولياء يحضر أن ل َّفضي كما األسئلة. وطرح الفصل في كة والمشار الواجبات عمل عىل  ُ

اللغة بتنمية يتعلق فيما عام كل إضافي اجتماع بعمل ا ًأيض طفلك مدرسة م تلتز والمعلمين، اآلباء ) اجتماعات ( اجتماع إىل باإلضافة ألطفالهم. 

االتصال خالل من أخرى مخاوف أي أو بطفلك المتعلقة األكاديمية المسائل لمناقشة إضافية اجتماعات طلب ا ً أيض يمكنك لطفلك. اإلنجليزية 

غب في مناقشتها ما يلي:بمعلميه أو مسؤولي المدرسة. تتضمن بعض الموضوعات التي قد تر

التي يحق لطفلك الحصول عليها ومدتها ونوعها. (English as a New Language, ENL) مقدار خدمات اللغة اإلنجليزية كلغة جديدة •

المنطقة التعليمية الخاصة بطفلك./امج ثنائية اللغة في المدرسةامج ثنائية اللغة ومدى توافر البروالبر ENL نامجالفرق بين بر •

لمساعدة طفلك في تطوير لغته اإلنجليزية. ) في الصباح، وما بعد المدرسة، والصيف، إلخ ( امج اإلضافيةالبر•

طرق الدعم باستخدام اللغة األم التي يستخدمها المعلمون في الفصل. •

د والمواقع والطرق التفاعلية األخرى التي يمكنك من خاللها دعم طفلك باللغة اإلنجليزية ولغته األم.الموار •

اءة والكتابة.مستوى تقدم طفلك في التحدث واالستماع والقر •

د إضافيةموار

 . تفكها عىل (Quick Response, QR) ةعري سال ة ابجت السلق يبطت دام خت اسب ور األم اء ي ألول ة ه وج مال د وار مال إىل ول وص ال ن كمي

، ELL ةبلط ور أم اء ي أول وق قح ون انوق ، (ENL) ةيدجد كلغة يةنجليزإلا للغةا تعليمو ،تارختباالا عن تمامعلو :درالموا ههذ تشمل

ي: التال ط ابرال دام خت اسب ات وم لعمال ذه ه إىل ول وص ال ا ًضأي ك نكمي د. زي موال رج، ختال ن ع ات وم لع وم ة، يعمتجمال ات مظنمال ة وأدل

http://www.nysed.gov/bilingual-ed/english-language-learner-and-multilingual-learner-parent-resources 

باالستعالم عن حقوقهم وتقديم الخدمات ELL آلباء وأولياء أمور طلبة ELL الخط الساخن ألولياء أمور طلبة يسمح

في ELL ا بالنسبة لطلبةً ة األكثر شيوعدود بأي من اللغات األم العشرألطفالهم. يمكن ألولياء األمور االستفسار وتلقي الر

 8224-469-800-1 قم الهاتف:ك. روالية نيويور
 https://steinhardt.nyu.edu/metrocenter/language-rbern/parent-hotline الموقع اإللكتروني:

http://www.nysed.gov/state-assessment/sample-student-score-reports 

ستتوفر اإلصدارات المترجمة من هذا التقرير ومعلومات إضافية باللغات التالية:

والكريولية الهايتية والكورية والروسية واإلسبانية واألردية ) التقليدية ( والصينية ) المبسطة ( العربية والبنغالية والصينية

BEDS: 000000000000 
LOCAL ID: 000000000 

2 
كنيويور

http://www.nysed.gov/bilingual-ed/english-language-learner-and-multilingual-learner-parent-resources
https://steinhardt.nyu.edu/metrocenter/language-rbern/parent-hotline
http://www.nysed.gov/state-assessment/sample-student-score-reports 



