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 سبتمبر  ٢٠١٨

 أعزائي األھل واألوصیاء ومقدمي الرعایة

 بما أننا نرحب بسنة دراسیة أخرى ، أود أن أغتنم ھذه الفرصة لتقدیم معلومات تقییم مھمة للسنة
  الدراسیة ٢٠١٨-٢٠١٩. كما تعلمون ، نحن مطالبون من قبل األنظمة الفیدرالیة بالقیام بتقیم
 طالبنا في فنون اللغة اإلنجلیزیة / محو األمیة والریاضیات في الصفوف من٣ إلى ١١وفي
 العلوم في الصفین ال٥ و٨ باإلضافة إلى علم األحیاء. باإلضافة إلى ذلك ، یُطلب من جمیع

 الطالب في الصفوف من مرحلة  ریاض األطفال الي  المستوى١٢، خاصھ للمؤھلین للحصول
 على الدعم كمتعلمین للغة اإلنجلیزیة كلغھ ثانیھ (ا ل ل) أن یقوموا بأخذ اختبار الفھم والتواصل

 باللغة اإلنجلیزیة و ذلك لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة.
    

 تتطلب إدارة التعلیم في نیو جیرسي أیًضا إجراء تقییمات قیاسیة على مدار العام في جمیع
 مجاالت المحتوى التعلیمي.

   
   نحن مستمرون أیًضا في قیاس التقدم األكادیمي للطالب الذین تم تحدیدھم( م ا ب)

 وتقییم  القراءه - الطبعة الثانیة ( د رأي ٢) و تقییم دیساركو دي ال لكتورا  في الصفوف 
  االبتدائیة ( إ دل)

 یقدم الرسم البیاني التالي بعض التفاصیل حول التعلیمات اإلداریة  لھذه التقییمات. یمكنك أیًضا
 زیارة موقعنا على الویب لالطالع على التحدیثات المستمرة حول معلومات التقییم:

www.epsnj.org 
 أتمنى لك ولعائلتكم سنة دراسیة سعیدة وصحیة وناجحة

 تحیاتي
 إیمي ل جیل
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DATE ASSESSMENT ABBREVIATION PARTICIPANTS MAND

ATE

١٢ سبتمبر-٥ أكتوبر ٢٠١٨

تقییم القراءة التشخیصیھ DRA2

الصف ١-٦

 منطقة
٢-١٨ینایر ٢٠١٩ جمیع الصفوف الحضانھ الي الصف ٦ 

تحت المستوي في الخریف 

١٣ مایو -٧ یونیو ٢٠١٩

 الصف من الحضانھ الي ٦
 فصول االكتفاء الذاتي لذوي
  االحتیاجات الخاصة الحضانھ

 ال١٢

١٢سبتمبر -٥ أكتوبر ٢٠١٨

EDL  تقیییم النمو

 الصفوف ١-٨

٢-١٨ ینایر  ٢٠١٩منطقة الصفوف ١-٨

١٣ مایو -٧ یونیو ٢٠١٩ الصفوف الحضانھ الي ٨

١٧سبتمبر -١٢ أكتوبر ٢٠١٨

مقاییس التقدم األكادیمي MAP جمیع صول االكتفاء الذاتي 
( الریاضیات و القراءه)  ٤-١٥ فبرایر٢٠١٩منطقة

٢٨مایو-٧ یونیو ٢٠١٩

١٠ أكتوبر ٢٠١٩

اختبار الكفاءة الدراسیة األولیة /اختبار التاھیل لمنحھ  
الجدارة الوطنیة  PSAT/ NMSQT الصفوف ١٠-١١  یقدم وطنیا

اختبار الكفاءة المدرسیھ  
SAT SchoolDay  الیوم الدراسي الصف ١٢  یقدم وطنیا

١٩ نوفمبر ٢٠١٨ PSAT 8/9 اختبار الكفاءة الدراسیة األولیة 8/9 جمیع طالب الصف ٨ منطقة

٢٨ ینایر -٨ مارس ٢٠١٩  التقییم الوطني للتقدم التعلیمي
القراءة، الریاضیات، الكتابة NAEP   االتحادي الصفوف ٤،٨،١٢ مدارس ماختاره

١٩فبرایر -١٢ ابریل ٢٠١٩  تقییم الفھم واالتصال باللغة اإلنجلیزیة من والیھ  إلى
أخرى لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة

ACCESS for 
ELLs   االتحادي الحضانھ -١٢

٦ مارس ٢٠١٩ اختبار الكفاءة المدرسیھ  
SAT SchoolDay  الیوم الدراسي الصف ١١  یقدم وطنیا

٣ ابریل-٣١مایو٢٠١٩ تقییم خرائط التعلم كومدینامیك DLM الصف ٣،٨،١١
 االتحادیة
  والوالیة

 ٨ ابریل -٢٨ مایو٢٠١٩
 التواریخ تختلف و موضحة في

 نتیجھ المنطقة التعلیمیھ

الشراكة لتقییم الجاھزیة لتقییم الكلیة والوظائف الصفوف  ٣-٨  االتحادیة
 والوالیة

الشراكة لتقییم الجاھزیة لتقییم الكلیة والوظائف  االتحادیة المدارس الثانویة یقرر الحقا
 والوالیة

٦ مایو -٧ یونیو ٢٠١٩ امتحانات تحدید المستوى المتقدم AP  یقدم وطنیا الصفوف ٩-١٣ الطالب المسجلین

٦ مایو -٧یونیو ٢٠١٩ نیو جیرسي تقییم التعلم الطالب - العلوم NJ SLA-S الصفوف ٥،٨،١١  االتحادیة
 والوالیة

١٣ مایو ٢٠١٩ مرحلة ما قبل المدرسة إیدیا اختبار إجادة اللغة 
الشفویة Pre IPT منطقة ریاض األطفال - حصانھ
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