الصف التحضيري -الصف الثان
بطاقة تقرير تستند إلى المعايير
أسئلة مكررة
ما هي بطاقة التقارير القائمة على المعايير؟
تسلط بطاقة تقرير تستند إلى المعايير الضوء على أهم المهارات التي ينبغي على الطالب تعلمها في كل
موضوع على مستوى درجة معين .هذا العام في الصفوف الدراسية  K-2سوف يحصل الطالب على
عالمات تشير إلى تقدم الطالب نحو تلبية معايير المحتوى واألداء أربع مرات في السنة .يتم استخدام نماذج
التقييم لكل فترة من فترات التمييز لتحديد ما إذا كان الطالب يتقدم نحو توقعات مستوى الصف السنوي
ما هو الغرض من بطاقة تقرير تستند إلى المعايير؟
الغرض من بطاقة التقرير هو تقديم صورة واضحة عن تقدم طفلك في األهداف الرئيسية .في حين أن
التقارير التقليدية تقيس نمو الطالب في المجاالت األكاديمية العامة  ،تركز بطاقة تقرير تستند إلى المعايير
على تقدم الطالب من خالل مهارات محددة نحو األهداف األكاديمية .وقد تم تحديد هذه األهداف  ،التي
تعكس معايير التعلم للطالب في نيوجيرسي  ،على أنها ذات أهمية خاصة لنجاح الطالب أثناء استمرارهم
في المدرسة.
ما هو التقويم؟
إن نموذج التقييم هو أداة تسجيل تسرد المعايير الخاصة بقطعة من العمل .على سبيل المثال  ،قد يُخبر
نموذج تقييم مهمة الكتابة الطالب بأن عملهم سيحكم على تطوير األفكار بطريقة منظمة ألغراض مختلفة
(سرد  ،إعالمي  ،رأي) .يصف أيضًا نموذج التقييم الجيد مستويات الجودة لكل معيار من المعايير  ،عاد ًة
على مقياس النقاط.
هل تقدم بطاقة التقرير معلومات حول المهارات االجتماعية والدراسية؟
نعم  ،يتم اإلبالغ عن معلومات حول المهارات االجتماعية والدراسية بشكل منفصل عن المعلومات
األكاديمية في قسم يسمى "دعم التعلم" .هناك أيضا مكان متاح لتعليقات المعلم.
ما هي مزايا بطاقة التقارير القائمة على المعايير ألحد الوالدين؟
ستزودك بطاقة التقارير القائمة على المعايير بمعلومات متعمقة حول إنجاز طفلك في المدرسة
ً
استنادا إلى المعايير ،
 .من خالل المزيد من التعليقات المحددة
سيتمكن المعلمون وأولياء األمور من التركيز بشكل أفضل
على مساعدة الطالب في تحقيق أهداف مستوى الصف بدالً من االكتفاء
بمجرد الحصول على درجات .باإلضافة إلى ذلك ،
تسمح بطاقات التقارير المستندة إلى المعايير ونماذج التقييم المصاحبة
لمزيد من االتساق في اإلبالغ عن الكفاءة من معلم إلى آخر.

ما هي مستويات الكفاءة في بطاقات التقرير؟
في بطاقات التقارير المستندة إلى معاييرنا  ،يُبلغ المعلمون
عن تقدم الطالب باستخدام شفرات التقدم التطويرية التالية ،
والمدرجة أيضً ا في بطاقات التقارير نفسها:
 تجاوز المعيار :يمتد الطالب المفاهيم األساسية والعمليات والمهارات .يعمل الطالب باستمرار على
مستوى أعلى من معايير الدرجة.
 تلبية المعيار :يمسك الطالب باستمرار ويطبق المفاهيم األساسية والعمليات والمهارات .التقى
بمعايير مستوى الصف المحدد.
 االقتراب من المعيار :يبدأ الطالب في فهم وتطبيق المفاهيم األساسية والعمليات والمهارات .التقدم
نحو المعايير المحددة.
 دعم االحتياجات :ال يستوعب الطالب المفاهيم والعمليات والمهارات األساسية .مجال القلق الذي
يتطلب الدعم.
كيف يحدد المعلمون مستويات إتقان الطالب؟
على مدار العام  ،يستخدم معلمونا أنواعًا متعددة من التقييمات التكوينية
والختامية لتحديد تقدم الطالب نحو مستويات مستوى الصف الدراسي.
من أجل تحديد مستويات إجادة الطالب ورموز التقدم التطويرية المصاحبة ،
يستخدم المعلمون نماذج التقييم التي أنشأها الطالب .تحدد هذه النماذج بشكل
واضح ما يحتاج الطالب إلى معرفته أو يمكنه القيام به من أجل كسب
درجات على بطاقة تقريره .تتوافق هذه القواعد مع معايير
التعلم للطالب بوالية نيوجيرسي ،
وهي متاحة لك على/https://www.nj.gov/education/cccs :
كيف يمكنني مشاركة بطاقة تقرير طفلي معهم؟
الطريقة التي تشارك بها بطاقة التقرير مع طفلك متروك لك ولعائلتك ،
ولكننا نوصي بالتركيز على بضع نقاط القوة والضعف مع طفلك
ً
تركيزا
بدالً من النظر إلى بطاقة التقرير بأكملها معً ا .إن إجراء محادثة أكثر
مع طفلك حول المجاالت التي يتفوقون فيها واألماكن التي
يمكنهم مواصلة العمل فيها سيساعد طفلك على وضع أهداف أكثر استهدا ًفا لتعلمه.
طفلي لديه احتياجات خاصة ولديه خطة تعليمية فردية ( .)IEPكيف سيتم تقييمها؟
تتم كتابة التعديالت واإلضافات في برنامج التعليم الفردي
( )IEPلطفلك لدعم تقدمه في معايير مستوى الصف الدراسي.
سيتم تقييم تقدم طفلك واإلبالغ عنه باستخدام معايير مستوى الصفوف
مع اإلقامة أو التعديالت المناسبة على النحو المبين في  .IEPنحن نسعى جاهدين
من خالل التدريس والتقييم في منطقتنا لمساعدة جميع الطالب على إتقان
معايير المحتوى على مستوى الصف .يحقق الطالب المختلفون تقدمًا بمعدالت مختلفة
 ،لذا قد يتم استيفاء المعايير في فترات زمنية مختلفة  ،مع وجود كميات مختلفة من دعم المعلمين.

:لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع األلكتروني
https://academicservicespps.wixsite.com/k2reportcard

مصادر الكترونية
Wyckoff Public Schools www.wyckoffps.org/domain/467
Weehawken Public Schools:
http:// tinyurl.com/SBRCs
Bellingham Public Schools: Bellinghamschools.org
Quabbin Regional School District: http://www.qrsd.org/
NJSLS: https://www.nj.gov/education/cccs/

