
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 يشارك تالميذ مدارس دنفر العامة في كل من التقييمات التلخيصية والتقويمية.

 تالميذ وحدة أو فصل دراسي أو سنة دراسية( لتقييم أداء ال على سبيل المثال،يتم تقديمها بصفة عامة في نهاية فترة من الوقت ) التلخيصية التقييمات
ية معايير والوفًقا لمجموعة محددة من معايير المحتوى. تشمل األمثلة اختبار منتصف الفترة أو االختبار النهائي، أو مشروع نهائي، أو اختبار 

 لنجاح األكاديمي.  ل كولورادو

 التالميذ  جاحنهو عملية يستخدمها المدرسون والتالميذ خالل التدريس توفر تعليقات لتعديل التدريس والتعليم الجاري لتحسين  التقويمي التقييم
ل إليه متمثل في تحديد المستوى الذي وصمحدد لغرض من خالل المدرس في الفصول الدراسية  التقييم . وبالتالي يتمالمقصودة للنتائج التعليمية

 .التالميذ في التعليم، ومواطن وجود الثغرات في القراءة والكتابة والفهم، وطريقة مساعدة المدرسين والتالميذ في تحسين تعليم التالميذ
 

 

 

 

 

 طلوبة من قبلمتشرح بالتفصيل االختبارات التي تطالب بها الوالية )" النظرات العامةباإلضافة إلى  ملخص جدول تقييم المستوىتنشر مدارس دنفر العامة  
 لفترةاالتقييمات  إجراءالوالية"( والغرض من كل تقييم وتوقيت  قبل من تداراالختبارات التي يمكن ألولياء األمور اختيار عدم إجرائها )"أي الوالية"( و

 تستغرقها. الزمنية التي ينبغي أن
 

توفر محددة. كما تلتقييمات ، تشمل النظرات العامة على االختبارات الجداول الزمنية التعليمية ةطقتقويمات تقييم المنأعدت مدارس دنفر العامة أيًضا 
 أيًضا.  اختبارات الواليةالتفاصيل حول 

 

 

 

 

في بعض الحاالت، و تدير مدارس دنفر العامة التقييمات عبر اإلنترنت لجميع التالميذ، باستثناء أي تلميذ سجل حاجته إلى االختبار عن طريق الورقة والقلم.
. لمعرفة المزيد الخاصة بالمحتوى باستخدام الورقة والقلم CoAltو/أو  CMASيمكن أن تختار المدراس تكليف جميع الصف بإجراء جميع اختبارات 

 الخاصة بالمنطقة التعليمية. سياسة الورقة/القلم لتقييمات الوالية حول وقت استخدام االختبار عن طريق الورقة والقلم، اقرأ
 

توفر تعفاء تالميذهم من المشاركة في تقييم واحد أو أكثر القيام بذلك من خالل سياسة االنسحاب الخاصة بأولياء األمور. يمكن ألولياء األمور الراغبين في إ

مناقشة العملية مع مدير ل مدعوون أولياء األمور وأن. أو المدرسة التي يتبعها طفلك  (Parent Portal)أولياء األموربوابة  تطبيقاالستمارة من خالل 

المدرسة. 

 

مة للتالميذ وأولياء األمور والمدرسين حول ما إذا أتقن التالميذ محتوى مستوى الصف وهم على الطريق الصحيح للتخرج توفر التقييمات معلومات قي  
والقيادة من أجل  التدريس. توجه التقييمات المدرسة وموظفي المنطقة التعليمية حول مواطن تطوير المناهج الدراسية، عالوة على 21استعداًدا للقرن 

معلومات تفصيلية حول كيفية استخدام  (Denver Public Schools)مة أطفالكم بصورة أفضل وضمان نجاح كل طفل. توفر مدارس دنفر العامة خد
، وسياسات المنطقة التعليمية للتقييمات عبر اإلنترنت على متى سيقومون بهايقوم بها أطفالكم وستقييمات أي التقييمات، و

standards.dpsk12.org/assessments. 

 دليل أولياء األمور للتقييمات

 

 كيفية استخدام التقييمات 

 

 

 سياسات المنطقة التعليمية  

 

 

 أي التقييمات سوف يجريها طفلك؟ 
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