
 

Division of Research, Evaluation, and Assessment 
 

31 Parker Road, Elizabeth, New Jersey 07208  ●  Ph: 908.436.5380  ●  Fax: 908.436.5378 
Email: gilam@epsnj.org  ●  Website: www.epsnj.org 

 

Olga Hugelmeyer  Amy L. Gil 
Superintendent of Schools  Director of Research, Evaluation, 

and Assessment 
 

2020سبتمبر   
 

 أعزاء اآلباء واألوصیاء ومقدمي الرعایة 
 

بتوفیر تعلیم عالي الجودة یعد طالبھا للنجاح في الكلیة والحیاة المھنیة تظل مدارس إلیزابیث العامة ملتزمة   
 

 تستمر المناطق التعلیمیة في جمیع أنحاء والیة نیوجیرسي في مواجھة تحدیات غیر مسبوقة في توفیر التدریس والتعلم خالل
، لم تتأثر الطریقة التي 2020المدارس في مارس . منذ أن بدأ الوباء في التأثیر على عملیات 2021-0202العام الدراسي   

 یوجھ بھا المعلمون طالبھم فحسب ، ولكن أیًضا طریقة تقییم الطالب لتحدید المھارات والمعرفة التي حصلوا علیھا. أود أن
2021-2020أغتنم ھذه الفرصة لتقدیم معلومات تقییم مھمة للعام الدراسي   

 
اللوائح الفیدرالیة بتقییم طالبنا في فنون اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات في الصفوف منكما تعلمون ، نحن مطالبون بموجب   

من والحادي عشر من خالل تقییم تعلم طالب نیوجیرسي أو خرائطالثالث إلى العاشر وفي العلوم في الصفوف الخامس والثا  
فوف من ریاض األطفال إلى الصف الثاني عشرالتعلم الدینامیكي. باإلضافة إلى ذلك ، یتعین على جمیع الطالب في الص  

 المؤھلین للحصول على الدعم كمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة إجراء تقییم الفھم والتواصل في اللغة اإلنجلیزیة من دولة إلى دولة
خ ھذه التقییماتلمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة. في ضوء الوضع الوطني الحالي ، لم تقم إدارة التعلیم في نیو جیرسي بإصدار تواری  

 بعد 
 

New Jersey Students Learning Assessment (NJSLA) 
 تقییم تعلم طالب نیو جیرسي

Dynamic Learning Maps (DLM) 
 خرائط التعلم الدینامیكي 

Assessing Comprehension and Communication in English State-to-State for English Language 
Learners (ACCESS for ELLs) 

 تقییم الفھم والتواصل في اللغة اإلنجلیزیة من دولة إلى دولة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة 
 

 تطلب منا إدارة التعلیم في نیو جیرسي أیًضا إجراء تقییمات معیاریة على مدار العام في جمیع مجاالت المحتوى 
 

. یمكنك أیًضا زیارة موقعنا على الویب للحصول علىیقدم الرسم البیاني التالي بعض التفاصیل حول إدارة ھذه التقییمات   
 تحدیثات مستمرة لمعلومات التقییم

www.epsnj.org 
 

 أتمنى لك ولعائلتك عام دراسي سعید وصحي وناجح
 

 مع تحیاتي
Amy L. Gil 

 

http://www.epsnj.org/
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 /مواد الدراسیة اسم االختبار 

مخصص وقت  طریقة اختبار  الصف  مواعید 
 مطلوب من قبل  النتائج المتاحة االختبار 

New Jersey 
Student 
Learning 
Assessment 
(NJSLA) 

 فنون اللغة
�ة ن  اإلنجل�ي
 وال��اض�ات 
 من الصف
 الثالث إ� العا�ث 

 ال�مبيوتر (مع 
 الخ�ارات الورق�ة ل�ل

 خطط التعل�م
 (IEP الفرد�ة 

 سوف يتم �ختلف 
 االعالن 

 عنه

االعالنسوف يتم    
 عنه

 /  الوال�ة
 المتطلبات
 الف�درال�ة

New Jersey 
Student 
Learning 
Assessment 
(NJSLA) 

 صف العلوم 
8و   5الصفوف    

11و   

 ال�مبيوتر (مع 
 الخ�ارات الورق�ة ل�ل
 IEP   خطط التعل�م

 الفرد�ة 

 سوف يتم �ختلف 
 االعالن 

 عنه

 سوف يتم االعالن
 عنه

 /  الوال�ة
 المتطلبات
  الف�درال�ة

Dynamic 
Learning Maps 
(DLM) 

 فنون اللغة
�ة ن  اإلنجل�ي

 وال��اض�ات
 والعلوم

8- 3للصفوف    ، 
11 

 سوف يتم �ختلف  الحاسوب 
 االعالن 

 عنه

 سوف يتم االعالن
 عنه

 /  الوال�ة
 المتطلبات
 الف�درال�ة

National 
Assessment of 
Educational 
Progress 
(NAEP)* 
Randomly 
selected 
schools 
 

 ، القراءة
 ، ال��اض�ات

��ة  العلوم ، ال�ت
 المدن�ة ، تار�ــــخ 

 الوال�ات المتحدة 
 الجغراف�ا  ،
8و   4الصفوف    

12و   

 منصة رقم�ة ؛ من
ن آلخر قلم  حني

 رصاص 

 ثالث كتل
 مدة كل منها

 دق�قة 60
 إجما�ي )

 وقت
 االختبار

 دق�قة 180
 (ل�ل طالب

 - يناير 
 مارس
2021 

الوطن�ة النتائج   
بالوال�ة والخاصة  

ي 
متعاقبة  سنوات  �ن  

نتائج  توجد ال  
مدرسة أو طالب   

منطقة أو  

 /  الوال�ة
 المتطلبات
 الف�درال�ة

ACCESS for 
ELLs 2.0 

 إجادة اللغة
�ة ن  اإلنجل�ي

 لمتعل�ي اللغة
ي 
�ة �ن ن  اإلنجل�ي

 K-12 الصفوف

 ورق  -K الصف
ع�ب  3-1الصفوف    

نت والورق ؛  اإلن�ت
الصف الرابع إ�من   

ي ع�ث ع�ب 
 الثاين

نت   اإلن�ت

 ال يوجد حد
ي   زمين

 سوف يتم
 االعالن 

 عنه

 سوف يتم االعالن
 عنه

 /  الوال�ة
 المتطلبات
 الف�درال�ة

Successmaker فنون اللغة 
�ة  ن  االنجل�ي

 K-8 الصفوف

نت   الخ��ف �ختلف  ع�ب االن�ت
 وال��يع 

 سوف يتم االعالن
 عنه

 /  الدولة
 المتطلبات

 المحل�ة 
Measures of 
Academic 
Progress 
(MAP) 

 فنون اللغة
�ة  ن  االنجل�ي

 من الصف
ي 
 التاسع إ� الثاين

 ع�ث ؛ 
 ر�اض�ات 

 من الصف الثامن
ي ع�ث 

 إ� الثاين

نت   الخ��ف �ختلف  ع�ب االن�ت
 وال��يع 

 سوف يتم االعالن
 عنه

 /  الدولة
 المتطلبات

 المحل�ة 
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من الروابط أدناهلمزید من المعلومات ، یرجى اتباع أي  : 
NJSLA  https://www.nj.gov/education/assessment/ 
NAEP   https://nces.ed.gov/nationsreportcard/assessments/ 
ACCESS for ELLs https://www.nj.gov/education/bilingual/ells/20/ 
MAP   https://www.nwea.org/map-growth/ 
SuccessMaker  https://www.savvas.com/index.cfm?locator=PS2qJ3 

https://www.nj.gov/education/assessment/
https://nces.ed.gov/nationsreportcard/assessments/
https://www.nj.gov/education/bilingual/ells/20/
https://www.nwea.org/map-growth/
https://www.savvas.com/index.cfm?locator=PS2qJ3

