ايمي ل .جيل

أولغا هوجليمير

مدير بحث التقييم والتقويم

المشرف على المدارس
مارس 2021
أعزائي أولياء األمور واألوصياء ومقدمي الرعاية:
تظل مدارس إليزابيث العامة ملتزمة بتوفير تعليم عالي الجودة ليعد طالبها للنجاح في الكلية والوظيفة

مؤخرا أنها تقدمت بطلب إلى وزارة التعليم األمريكية للحصول على إعفاءات من متطلبات قانون
أعلنت وزارة التعليم في نيوجيرسي
ً
النجاح لكل طالب
من حيث صلتها بتقييمات الوالية .في اإلعالن  ،نصحوا بأن المناطق التعليمية يجب أن تبدأ في التخطيط إلدارة تقييمات الوالية المطلوبة
وفقًا للجدول إذا لم يرد علي الطلب في الوقت المناسب أو اذا تم رفض الطلب أدناة حتي نتمكن من المضي قدما
يُطلب من مدارس إليزابيث العامة بموجب اللوائح الفيدرالية تقييم طالبها من خالل تقييم تعلم الطالب في نيو جيرسي
في فنون اللغة اإلنجليزية  /محو األمية والرياضيات في الصفوف من  3إلى  8ومرة واحدة على األقل في أو خرائط التعلم الديناميكي
المؤهلين  K-12المدرسة الثانوية  ،وفي العلوم في الصفوف  5و  8و  .11باإلضافة إلى ذلك  ،يتعين على جميع الطالب في الصفوف
إجراء تقييم الفهم والتواصل باللغة اإلنجليزية من دولة إلى دولة للغة اإلنجليزية متعلمي اللغة للحصول على الدعم كمتعلمي اللغة اإلنجليزية
يوفر الرسم البياني التالي مواعيد االختبار التي حددتها وزارة التعليم في نيو جيرسي إلجراء تقييمات الوالية المطلوبة .عند إصدار
معلومات إضافية  ،سنقدم تحديثات .يمكنك أيضًا زيارة موقع الويب الخاص بالمنطقة التعليمية
للحصول على تحديثات مستمرة لمعلومات التقييم www.epsnj.org

تقييمات إدارة التعليم في نيو جيرسي
التقييمات
تقييم اللغة لمتعلمي اللغة االنجليزية
خرائط التعلم الديناميكي

تقييمات تعلم الطالب في نيو جيرسي

من سيتم اختباره
جميع متعلمي اللغة اإلنجليزية في
 K-12الصفوف
تقييمات تعلم الطالب في نيو جيرسي اذا
صنف ك خطة تعليمية فردية
اللغة و الرياضيات للصفوف 9-3
وعلوم للصفوف 5و  8و11

الطريقة المتبعة الدراة التقييم

التواريخ
أبريل  -5يونيو 2021 11

بالحضور الشخصي فقط

أبريل  -5يوينو 2021 11

بالحضور الشخصي فقط

مايو  – 5يوينو 2021 11

بالحضور الشخصي مع وجود
اختيار االونلين

Best Regards,

Amy L. Gil
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