
دليل الوالدين لفهم

تقييم إجادة اللغة اإلنجليزية 
)ELPAC( لوالية كاليفورنيا

ويتألف تقييم ELPAC من جزأين:

التقييم التجميعيالتقييم األولي

من 

Initial( سوف يؤدي الطالب التقييم األولي
Assessment( إذا: 

كانت لغة الطالب الرئيسية هي لغة أخرى غير �
اللغة اإلنجليزية

ولم يكن الطالب قد أدى اختبار CELDT أو �
ELPAC من قبل

ولم يتم تصنيف الطالب من قبل كمتعلم للغة �
اإلنجليزية.

 Summative( يتم إجراء التقييم التجميعي
Assessment(  للطالب الذين تم تصنيفهم كمتعلمي 

اللغة اإلنجليزية في التقييم األولي.

ماذا
يتم استخدام التقييم األولي لتصنيف الطالب إما 

كمتعلمي اللغة اإلنجليزية الذين يحتاجون للدعم لتعلم 
اإلنجليزية، أو على أنهم يجيدون اللغة اإلنجليزية.

يستخدم التقييم التجميعي لقياس مهارات متعلمي اللغة 
اإلنجليزية. ستساعد النتائج على اطالع المدرسة أو 
المنطقة التعليمية عما إذا كان الطالب مستعدا إلعادة 

تصنيفه على أنه يجيد اللغة اإلنجليزية.

يتم إعطاء التقييم األولي للطالب في غضون 30 يوما متى
من تاريخ التحاقهم بالمدرسة.

يقوم الطالب متعلمو اللغة اإلنجليزية بأداء التقييم 
التجميعي في كل ربيع ما بين فبراير ومايو إلى أن 

يتم إعادة تصنيفهم على أنهم يجيدون اللغة اإلنجليزية.

لماذا 

إن تحديد الطالب الذين يحتاجون إلى مساعدة في التعلم باللغة اإلنجليزية أمر هام بحيث يتمكن هؤالء الطالب 
من الحصول على المساعدة اإلضافية التي يحتاجون إليها لتحقيق أداء جيد في المدرسة وليتيح لهم الوصول إلى 

المناهج الدراسية الكاملة. يقوم الطالب متعلمو اللغة اإلنجليزية بإجراء التقييم التجميعي الختبار ELPAC في كل 
عام لقياس التقدم الذي أحرزوه في تعلم اللغة اإلنجليزية.

English Language( إن تقييم إجادة اللغة اإلنجليزية لوالية كاليفورنيا
Proficiency Assessments for California, ELPAC( هو االختبار 

الذي يستخدم لتحديد مدى قدرة الطالب من رياض األطفال وحتى الصف الثاني 
ELPAC عشر علی فهم اللغة اإلنجليزية عندما ال تكون لغتهم الرئيسية. ويحل
California English( محل اختبار تطوير اللغة اإلنجليزية لوالية كاليفورنيا

Language Development Test, CELDT(. إن المعلومات المستمدة من 
تقييم ELPAC تساعد معلم طفلك على توفير الدعم في المجاالت الصحيحة.
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كيف يمكنني مساعدة طفلي على االستعداد الختبار ELPAC؟
أنت تشكل جزءا هاما من تعليم طفلك. فيما يلي بعض األشياء التي يمكنك القيام بها 

لمساعدة طفلك:

اقرأ لطفلك، أو اطلب من طفلك أن يقرأ لك باللغة اإلنجليزية يوميا.�
استخدم الصور واطلب من طفلك أن يخبرك باللغة اإلنجليزية بما يراه في الصورة أو ما �

يحدث في الصورة.  
تحدث إلى معلم طفلك حول أي من مجاالت تعلم اللغة اإلنجليزية )االستماع والتحدث �

والقراءة والكتابة( قد يحتاج الطفل فيها إلى مساعدة إضافية.
تحدث مع طفلك عن االختبار. تأكد من أنه يشعر بالراحة ومن أنه يفهم أهمية �

إجراء االختبار.

هل يقوم الطالب ذوو اإلعاقات بإجراء اختبار ELPAC؟
نعم، وقد تم تصميم ELPAC بحيث يمكن للطالب، بما في ذلك ذوي االحتياجات الخاصة، المشاركة في االختبار وإظهار ما 

يعرفونه وما يمكنهم القيام به. ونتيجة لذلك، يتضمن االختبار موارد تهدف إلتاحة وتسهيل الوصول وتتعامل مع العوائق البصرية 
والسمعية والمادية، مما يسمح لجميع الطالب بإظهار ما يعرفونه وما يمكنهم القيام به.

يتماشى ELPAC مع معايير والية كاليفورنيا لتطوير اللغة اإلنجليزية. ويمكن االطالع على هذه المعايير على الموقع التالي: 
http://www.cde.ca.gov/sp/el/er/documents/eldstndspublication14.pdf

للمزيد من المعلومات:

يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول اختبار ELPAC على الصفحة المخصصة لالختبار في الموقع اإللكتروني لوزارة 
/http://www.cde.ca.gov/ta/tg/epالتعليم بكاليفورنيا )California Department of Education( على العنوان التالي:

http://www.elpac.org/ أو في موقع اختبار ELPAC الذي توفره Educational Testing Services على:

يمکن العثور علی المزيد من المعلومات حول نتائج ELPAC الخاصة بطفلك عن طريق 
االتصال بمعلم طفلك و/ أو مکتب المدرسة.

يختبر تقييم ELPAC أربعة مجاالت مختلفة:

الكتابة القراءة التحدث االستماع

دليل الوالدين لفهم تقييم ELPAC )تابع(

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/
http://www.elpac.org/
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