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ما الهدف من عملية
التقييم في مدارس
ميلووكي العامة؟
تساعد عملية التقييم المعلمين في فهم
مستوى المعرفة لدى الطالب وما
يحتاجون لتعلمه .كما تساعد نتائج
االمتحانات واالختبارات وغيرها من
التقييمات المعلمين في فهم كيفية تعديل
عملية التعليم لتلبي احتياجات الطالب.
وتقدم هذه النتائج كذلك معلومات قيّمة
للمدارس والتي تُستخدم في تصميم
البرامج التعليمية التي تستهدف تحسين
اإلنجازات.

حتدث مع املعلم اخلاص
بطفلك عندما يكون لديك
أسئلة حول أداء طفلك في
االختبار أو التقييم.

كم من الوقت يُستغل
إلجراء التقييمات؟
يستخدم المعلمون مجموعة من
االختبارات والتقييمات لفهم سير تقدم
طفلك .وخالل السنة الدراسية ،يُخصص
أقل من  1.5%من الحصص الستكمال
االختبارات الموحدة المطلوبة. 	

ما هي أنواع التقييمات المستخدمة؟
تستخدم مدارس ميلووكي العامة نظام تقييم متوازن لدعم التعلم وهي تستخدم ثالثة أنواع من
التقييمات.
] التقييمات التجمييعية يقيّم هذا النوع من التقييمات التعلم في نهاية كل وحدة دراسية أو
 
دورة أو سنة دراسية .وهي تشمل تقييمات الوالية الموحدة.
] التقييمات المعيارية تستخدم هذه التقييمات خالل السنة الدراسية لرصد التقدم وإعطاء
 
المعلومات وتحديد الطالب الذين يحتاجون لدعم إضافي.
] التقييمات التكوينية وهي تزود المعلمين بتغذية راجعة فورية حول مستوى تعلم الطالب
 
ويستخدمها المعلمون لتعديل عملية التعليم ،إذا لزم األمر.

كيف يمكنني دعم لطفلي أثناء تقديم االمتحانات؟
ش ِ ّجع طفلك على تقديم أفضل ما لديه دائ ًما .تأكد أن طفلك مرتاح بشكل جيد ويصل المدرسة
في الوقت المحدد يوميًا .ذكره طفلك بأن االمتحانات هي أدوات تساعد المعلمين في معرفة
ما عليهم تعليمه .يستطيع الطالب استخدام نتائج االمتحانات لفهم سير تقدمهم األكاديمي.	


ما هي األسئلة الهامة التي ينبغي عليك أن تطرحها على
المعلم حول التقييم؟
تحدث مع معلم طفلك عن التقييم واالمتحانات في غرفة الصف .ويمكنه/يمكنها تقديم
مساعدتك في فهم ما تعنيه النتائج لطفلك وكيفية تأثير النتائج على عملية التعليم.
 ما هي التقييمات المستخدمة في المرحلة الدراسية الخاصة بطفلي وما هي مواعيدها
] 
المقررة؟
 كيف ستُستخدم النتائج لتؤثر على عملية التعليم في غرفة الصف؟
] 
] هل ستؤثر النتائج على تحصيل طفلي؟
 
] ما هي بعض الخيارات المتاحة في المدرسة أو في المنزل إذا كانت النتائج تبين أن
 
طفلي يصعب عليه استيعاب مفهوم معين أو إمكانية استفادته من الفرص اإلثرائية؟

تهدف عملية التقييم في مدارس ميلووكي العامة إلى
جمع املعلومات لتمكني التربويني وقادة املدرسة من
حتسني عملية التعليم وحتصيل الطالب.

هل لديك أية أسئلة؟

للحصول على مزيد من المعلومات حول التقييمات والموارد المحددة باإلضافة إلى
الحصول المساعدة في فهم نتائج طفلك ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
] عملية التقييم في مدارس ميلووكي العامة:http://mpsmke.com/
assessment
 
] دائرة تقييم التعليم العام في والية ويسكونسن:https://dpi.wi.gov/
 assessment
الرجاء االتصال بنا إذا كان لديك أية أسئلة حول الطرق التي تستخدم فيها مدارس
ميلووكي العامة تقييم الطالب لتبليغ الصف والمدرسة وقسم أعمال المنطقة التعليمية.
Milwaukee Public Schools

5225 W. Vliet Street • Milwaukee, WI 53208 • (414) 475-8258
assessment@milwaukee.k12.wi.us • mpsmke.com/assessment

