خريطة الطريق إىل الكلية و الوظيفة  -الصف 10

اآلباء املطلعني .املدارس األفضل.

نتائج تقييامت والية تكساس للجاهزية األكادميية

بطاقة تقرير STAAR 2018

تقييامت والية تكساس للجاهزية األكادميية

بطاقة تقرير STAAR 2018

التحضري للوظيفة

خطط للكلية

أنشطة التخطيط الوظيفي

اسرتاتيجيات للنجاح يف الكلية
التعلم عن الكليات وبرامج التقدير

استكشاف خيارات الوظيفة
•
•

”تقييامت والية تكساس للجاهزية األكادميية“  STAARحول اختبار

اجتاز طفلك اختبار  STAARيف ربيع  .2018يطلب هذا االختبار من الطالب
اإلجابة عن األسئلة التي تقيس املعرفة واملهارات التي يحتاجون إليها لالستعداد
للكلية أو ملزاولة مهنة ما .إذا كانت لديك أسئلة حول هذا التقرير ،يرجى
االتصال مبعلم طفلك أو مديره ،أو معرفة املزيد من خالل زيارة
.www.texasassessment.com

اﺑﺣث ﻋن اﻟوظﺎﺋف و اﻟﻣﮭن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻰﻠ اھﺗﻣﺎﻣﺎﺗك و ﻧﻣط ﺣﯾﺎﺗك ،أو اﺳﺄل
ﻋن ﻓرص اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.
ﻗم ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﻲﻓ ﻋروض دورات اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﮭﻲﻧ و اﻟﺗﻘﻲﻧ ( )CTEاﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﺎھﺗﻣﺎﻣﺎﺗك اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ،أو اﺑﺣث ﻋن ﻓرص اﻟﺗدرﯾب ﻲﻓ ﻣﺟﺗﻣﻌك.

•
•
•

التخطيط لدورة تدريبية دراسية
•
•

راﺟﻊ ﻗرار اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺧﺎص ﺑك ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﮫ ﯾﺗواﻓﻖ ﻣﻊ اھﺗﻣﺎﻣﺎﺗك اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ.
سجل يف سلسلة مركزة من دورات التعليم املهني والتقني التي ميكن أن تؤدي
إىل الشهادات املعتمدة عىل الصناعة وفرص التعلم القامئة عىل العمل.

التحضري للكلية يف املدرسة الثانوية
•

•

استكشاف الفرص الوظيفية
•
•

انضم إىل منظمة الطالب التقنية والوظيفية حيث ميكنك تطبيق مهارات
إعدادك املهني من خالل أنشطة العامل الحقيقي .
ادرس املشاركة يف برامج بناء املهارات املهنية الصيفي التي تستضيفها
الرشكات أو املنظامت األخرى .

•

•

يوضح هذا التقرير مدى نجاح طفلك يف التقييم .هناك  4مستويات من األداء.

التسجيل يف الدورات الدراسية املتقدمة  ،مثل الصفوف املتقدمة و صفوف
البكالوريا الدولية  ،و خيارات االئتامن املزدوجة التي تقدمها كلية املجتمع
املحيل.
خذ (PSATاختبار التقييم الدرايس األويل)( ACT Aspire ,اختبار الكلية
األمريكية أسباير) و/أو مبادرة النجاح تكساس( )TSIاختبارات الجاهزية
للكلية.
قم بالتحضري الختبار (SATاختبار التقييم الدرايس) و/أو ( ACTاختبار الكلية.
بناء سرية ذاتية للكلية

•

ماذا تعني النتائج

قم ب”جولة افرتاضية” للكليات التي تهمك ،أو قم بزيارة كلية محلية مع
والديك.
استكشف تخصصات الكلية وبرامج الدراسة.
ابدأ ترتيب الخيارات الخاصة بك عىل أساس تفضيالتك.

شارك يف األنشطة الغري منهجية وفرص الخدمة املجتمعية (تبحث الكليات عن
الطلبة الذين هم قادة نشطون يف مدارسهم).
ﺷﺎرك ﻲﻓ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺛراء اﻟﺻﯾﻔﻲ (ﺗﺣﻘﻖ ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و ﻣدرﺳﺔ
ﻣﻧطﻘﺗك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻰﻠ اﻟﻔرص).

كلمة المفوض

.

مستوى صف “ MASTERSفوق المستوى”
يتقن الطالب المعرفة والمهارات المطلوبة للدورة  -الطالب
على المسار الصحيح لالستعداد للجامعة و المهنة .
مستوي صف “ MEETSيفي بالمستوى”
معرفة قوية لمحتوى الدورة  -الطالب مهيأ للتقدم إلى
الصف التالي.
مستوي صف  “APPROACHESقريب من المستوى”
يعرف الطالب بعض المعلومات عن محتوى الدورة  ،ولكن
قد يفقد عناصر حاسمة  -يحتاج الطالب إلى دعم إضافي
في العام القادم.

لدي الطالب الذين يالئم مستواهم أو يفوق
االختبارات هي جزء من الحياة .سيجري
مستوي الصف عند التخرج من المدرسة
أطفالنا اختبارات للحصول على رخصة
الثانوية فرصة تتجاوز  60٪الجتياز
قيادة ،للوصول الى الكلية ،و حتى
للحصول على وظائف معينة .بصفتي والد فصول كليتهم ،وزيادة كبيرة في مكتسباتهم
مدى الحياة وآفاق نجاحهم .ويهدف هذا
إلثنين ،أعلم أنه ال يمكن الختبار واحد
التقرير إلى إعطائك معلومات عن مدى
أن يخبرني كل شيء عن أوالدي .لكن
تقييمات والية تكساس للجاهزية األكاديمية تعلم طفلك المواد األكاديمية لهذا العام في
معدة لتوفير معلومات مفيدة حول مدى تعلم المدرسة وكيف يمكنك مساعدتهم على تعلم
أطفالنا أكاديميا و مدى استعدادهم الجيد لما أكثر من ذلك.
سيأتي بعد ذلك.

تخطيط الكلية والوظيفة

استكشاف املوارد و املعلومات ملساعدتك عىل االستعداد يف www.futurereadytexas.com
أسئلة مقرتحة تسألها ملستشار املدرسة الثانوية الخاص بك
.1
.2
.3
.4

مستوي صف “ DID NOT MEETدون المستوى”

.5

ال يظهر الفهم األساسي لتوقعات الدورة  -قد يحتاج الطالب
إلى دعم كبير في العام القادم .

.6
.7

متى سيكون معرض الكلية و الوظيفة القادم؟
ما هي فرص التعليم املهني والتقني ) (CTEاملتاحة يف مدرستي؟
أي االعتامدات املزدوجة ،تحديد املستوى املتقدم ،أو فصول البكالوريا الدولية متاحة ،والتي سوف تساعدين عىل تحقيق أهداف الكلية واملهنة الخاصة يب؟
ما هي جداول االمتحانات  ACTو SAT؟ ما هو إعداد االختبار الجامعي الذي تقدمه منطقتنا؟
ما هو اختبار التأهيل ملنحة الجدارة القومية ) ،(NMSQTوكيف ميكنني االستفادة منه؟
أين ميكنني العثور عىل معلومات حول برامج التدريب الصيفية و برامج بناء املهارات املهنية؟
كيف ميكنني تغيري موافقتي؟ يف والية تكساس ،يسمح للطالب بإجراء هذا التغيري خالل السنة الدراسية العارشة( .بعد هذا العام ،أنا فقط قادر عىل تغيري موافقتي(.
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مايك موراث ،مفوض الرتبية

ملزيد من املعلومات  ،يرجى زيارة www.texasassessment.com

تقييامت نهاية الدورة)(EOC

تقييامت نهاية الدورة)(EOC
ميجيل كاسرتو

الصف العارش
ربيع
JUNE2018
التقرير2017:
تاريخ

الحرم الجامعي001 ASPERMONT H S :

فئة الفصلSECTION BIO ONE :

أداء طفلك يف ملحة رسيعة

سجل طفلك نفس
أو أفضل من %49
من طالب الصف
الثامن يف تكساس.

اإلجابة بشكل صحيح
 8من 8
 13من 13
 13من 13
 1من 9
 0من 9

االختيار من متعدد
 .1فهم/تحليل عرب األنواع األدبية
 .2فهم/تحليل النصوص األدبية
 .3فهم/تحليل النصوص اإلعالمية
 .5املراجعةأدبية
 .6التحرير
النتيجة اإلجاملية لالختيار من متعدد

)(4831–6341

يفي باملستوى
مستوى الصف

)(4000–4830

دون املستوى
مستوى الصف

قريب من املستوى
مستوى الصف
)(3775–3999

الفئة
 .1التاريخ
 .2الجغرافيا والثقافة
 .3الحكومة واملواطنة
 .4االقتصاد والعلوم والتكنولوجيا واملجتمع

أجاب بشكل صحيح
 0من 30
 0من 12
 0من 10
 0من 16
 0من 68

املجموع

دون املستوى
فوق املستوى
مستوى الصف

)(4440–6476

يفي باملستوى
مستوى الصف

)(4000–4439

قريب من املستوى
مستوى الصف
)(3550–3999

مقياس  Lexileاألكرث حداثة1055L :

2000L
1500L

مقياس ليكسيل

1000L
500L
10

9

مستوى الصف

دون املستوى
مستوى الصف

يشري مقياس Lexile
إىل صعوبة املواد التي
يستطيع طفلك قراءتها
بنجاح.

0L

AUSTEN

1070L
DUMAS

1080L

The Count of
Monte Cristo

1090L

Great
Expectations

DICKENS

= نطاق مستوى الصف املتوقع
= مستوى الكلية و مستوى الجاهزية الوظيفية ( .)CCRنطاق  CCRهو .1200L - 1380L

Pride and
Prejudice

سجل طفلك نفس
أو أفضل من
 %100من طالب
الصف الثامن يف
تكساس.

SHAKESPEARE

1180L

King Lear

810L
890L

Ceremony

KOGOWA

Obasan

VERNE

1030L

)(3775–3999

اجتياز

الجرب 1

النتيجة
6100

فوق املستوى
فوق املستوى
مستوى الصف

)(4333–6100

يفي باملستوى
مستوى الصف

)(4000–4332

دون املستوى
مستوى الصف

قريب من املستوى
مستوى الصف

)(1406–3549

)(3550–3999

اجتياز

القياس الكمي الحايل1300Q :

A Tree Grows
In Brooklyn

990L

النتيجة املرجحة
 11من 11
 12من 12
 14من 14
 11من 11
 6من 6
 54من 54

املجموع

SILKO

قريب من املستوى
مستوى الصف

 34من 52
 44من 68

الفئة
 .1العدد و الطرق الجربية
 .2الوصف و الرسم بياين للدوال الخطية و املعادالت و املتباينات
 .3كتابة و حل الدوال الخطية و املعادالت و املتباينات
 .4الدوال الرتبيعية و املعادالت
 .5الدوال األسية و املعادالت

)(927–3549

SMITH

فوق املستوى
مستوى الصف

)(4691–6314

يفي باملستوى
مستوى الصف

)(4000–4690

دون املستوى
مستوى الصف

قريب من املستوى

)(1152–3774

تاريخ االختبار :ربيع 2018

100th

إليك بعض الكتب املويص بها لصف طفلك.

تاريخ  ®Lexileالخاص بطفلك

8

االختيار من متعدد
 .1فهم/تحليل عرب األنواع األدبية
 .2فهم/تحليل النصوص األدبية
 .3فهم/تحليل النصوص اإلعالمية
 .5املراجعةأدبية
 .6التحرير

النسبة املئوية

النتيجة
927

اللغة اإلنجليزية 1

النتيجة
3932

اإلجابة بشكل صحيح
 8من 8
 13من 13
 13من 13
 0من 9
 0من 9

املجموع

التاريخ األمرييك

مستوى الصف
تاريخ االختبار :ربيع 2018

النتيجة املرجحة
 10من 16

النتيجة اإلجاملية لالختيار من متعدد

اجتياز

)(1055L

سجل طفلك نفس
أو أفضل من %52
من طالب الصف
الثامن يف تكساس.

اجتياز

0th

سجل طفلك نفس
أو أفضل من %0
من طالب الصف
الثامن يف تكساس.

الفئة
التأليف الكتايب
 .4التأليف

)(960–3774

تاريخ االختبار :ربيع 2018

النسبة املئوية

52nd

النسبة املئوية

املستوى
قريب من
Meet

قريب من املستوى

تاريخ االختبار :ربيع 2018

 35من 52
 45من 68

املجموع

11

اللغة اإلنجليزية 2

اللغة اإلنجليزية 1

فوق المستوى
مستوى الصف
تاريخ االختبار :ربيع 2018

مستوى الصف
تاريخ االختبار :خريف 2017

Did Not

فوق املستوى
مستوى الصف

الجرب 1

قريب من املستوى

النتيجة
3922

النتيجة املرجحة
 10من 16

تاهوية الطالب9994***** :

مادة األحياء

تاريخ االختبار :ربيع 2018

49th

-هوية الطالب املحلية-- :

املنطقةASPERMONT ISD 217-901 :

أداء طفلك يف ملحة رسيعة

مستوى الصف
تاريخ االختبار :ربيع 2018

مستوى الصف
تاريخ االختبار :ربيع 2018

النسبة املئوية

تاريخ امليالد01/15/12 :

قريب من املستوى

دون املستوى

الفئة
التأليف الكتايب
 .4التأليف

الصف العارش

اللغة اإلنجليزية 2

التاريخ األمرييك

ميجيل كاسرتو

33rd

النسبة املئوية

سجل طفلك نفس
أو أفضل من %33
من طالب الصف
الثامن يف تكساس.

Journey to
the Center
of the Earth

مادة األحياء

تاريخ االختبار :خريف 2017

الفئة
 .1بنية الخلية و وظيفتها
 .2آليات الوراثة
 .3التطور البيولوجي و التصنيف
 .4العمليات البيولوجية واألنظمة
 .5االعتامد املتبادل داخل النظم البيئية

النتيجة املرجحة
 5من 11
 2من 11
 6من 10
 8من 11
 9من 11

النتيجة
3893

قريب من املستوى
فوق املستوى
مستوى الصف

)(4576–6203

يفي باملستوى
lمستوى الصف

)(4000-4575

 30من 54

املجموع

دون املستوى
مستوى الصف

قريب من املستوى
مستوى الصف

)(1348-3549

)(3550-3999

اجتياز

الحقوق ©  2017ميتامرتيكس.
®

تعرف عىل املزيد حول مستوى مقياس ليكسل لطفلك

ملزيد من املعلومات حول سجل مستوى قراءة طفلك  ،مبا يف ذلك مخطط ليكسل للنمو التفاعيل وأداة البحث عن الكتب  ،تفضل بزيارةwww.texasassessment.com/lexile :

28Q45Z
رمز الدخول الفريد

هل تريد املزيد من املوارد ملساعدة طفلك يف املدرسة؟

للحصول عىل نصائح وأدوات مفيدة  ،مبا يف ذلك معلومات حول كيفية تحسني مهارات الرياضيات واملشاركة يف تحدي الرياضيات الصيفي من
املنزل  ،يرجى زيارة www.texasassessment.com
اضغط عىل
www.texasassessment.com

ابحث عن رمز الدخول الفريد الخاص بك
يف الشاشة إىل اليسار

أدخل الرمز وانقر عىل الزر لتسجيل
الدخول ومعرفة املزيد!

