
دليل األبوين

يقدم لك هذا الدليل - بصفتك أحد األبوين - نبذة سريعة عن أدوات ربط لويزيانا، وسبب أهميتها للطالب والمعلمين على حٍد سواء، والموارد 
المتاحة لمواصلة دعم تعلم طفلك في المنزل. هذا الدليل هو تكملة لدليل الوالدين الخاص بمعايير الطالب في لويزيانا.

متى تم تطوير أدوات الربط؟
تبنت لويزيانا معايير جديدة للطالب في فنون اللغة اإلنجليزية 

والرياضيات والعلوم في ربيع عامي 2016 و2017. وفي األشهر 
التي تلت ذلك، وافق مجلس التعليم االبتدائي والثانوي على 

التماشي مع أدوات ربط لويزيانا في النشرة رقم 127. وحلت هذه 
المعايير محل ما كان يُعرف سابًقا بالمعايير الموسعة.

أين تستخدم أدوات الربط؟
في خطط التعليم الفردية )IEP( الُمخصصة لتحديد األهداف   

األكاديمية ومراقبة تقدم الطالب

في تخطيط الدرس  

في التعليمات الجماعية والفردية  

في التعليم العام والفصول الدراسية المستقلة  

في مؤتمرات اآلباء والمعلمين لمناقشة تقدم الطالب  

LEAP Connect في تقييمات  

من هم الطالب المخصصة 
لهم أدوات ربط لويزيانا؟

تم تصميم أدوات ربط لويزيانا للطالب الذين تم تحديدهم من 
ِقبل فريق برنامج التعليم الفردي )IEP( الخاص بهم، بسبب 

ضعف إدراكي كبير، وذلك بغية تأهيلهم للمشاركة في تقييمات 
.LEAP Connect

ما هي أدوات ربط لويزيانا؟
تُعد أدوات ربط لويزيانا هي المحتوى األكاديمي والمهارات التي 

يتوقع أن يتعلمها الطالب في كل صف دراسي من رياض األطفال 
وحتى الصف 12. فهي تتماشى مع معايير طالب لويزيانا في 

فنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم وتُكّون "األفكار الكبيرة" 
الموجودة فيها. تم تصميم أدوات الربط لتوفير مسارات للطالب 

ذوي اإلعاقات اإلدراكية الكبيرة وذلك بغية تحقيق توقعات مستوى 
الصف.

لماذا تُعد أدوات الربط مهمة؟
ألن توقعات مستوى الصف هي أعلى التوقعات لدينا لجميع الطالب.  

ألنه يجب أن يكون لدى الطالب ذوي اإلعاقات اإلدراكية الكبيرة فرص للعمل نحو تحقيق توقعات مستوى الصف.  

ألن المواءمة بين معايير طالب لويزيانا وأدوات ربط لويزيانا توضح مسارات النجاح األكاديمي.  

ألن المواءمة أيًضا تسهل المزيد من التعاون بين المعلمين والمتخصصين، مما يوفر المزيد من الفرص إلدراج الطالب ذوي اإلعاقات   
اإلدراكية الكبيرة في فصل التعليم العام.

بالنسبة للطالب ذوي اإلعاقات اإلدراكية الكبيرة
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كيف يتم استخدام أدوات الربط؟
م المعيار إلى مفاهيم ومهارات رئيسية. في المثال التالي، تم توضيح  تتماشى كل أداة ربط في لويزيانا مع معيار طالب لويزيانا والتي تقسِّ

الخطوات المتخذة نحو تحقيق المعيار.

أدوات ربط لويزيانامعيار طالب لويزيانا

.l3.NBT.A.2الجمع والطرح بطالقة حتى العدد 1000 باستخدام   
استراتيجيات وخوارزميات تستند إلى القيمة المكانية و/ أو 

خصائص العمليات و/ أو العالقة بين الجمع والطرح.

LC.3.NBT.A.2a استخدم العالقات بين الجمع والطرح لحل   
المسائل.

LC.3.NBT.A.2b حل مسائل الجمع والطرح متعددة الخطوات   
حتى العدد 100.

LC.3.NBT.A.2c حل مسائل الجمع والطرح متعددة األرقام   
حتى العدد 1000.

كيف تدعم أدوات الربط تعلم طفلي؟
تُعد أدوات ربط لويزيانا هي المعايير المتوافقة لمساعدة المعلمين في تخطيط التجارب المدرسية الناجحة للطالب ذوي اإلعاقات اإلدراكية األكثر 

أهمية وتنفيذها. بينما يتبع معظم الطالب ذوي اإلعاقة في لويزيانا مسارًا تقليديًا للحصول على شهادة المدرسة الثانوية، إال أن بعض الطالب 
 Louisiana Believes ذوي اإلعاقات اإلدراكية األكثر أهمية لديهم مسارات بديلة متاحة لهم. يُرجى االطالع على قسم مسارات التخرج على موقع

للحصول على مزيد من التفاصيل.

ما هي الموارد اإلضافية التي يمكنك الوصول إليها لدعم التعلم في المنزل؟

 أدوات ربط لويزيانا
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/students-with-disabilities/k-12-louisiana-connectors-for-

students-with-significant-disabilities.pdf

 مقدمة دراسة الحالة والحاالت
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/students-with-disabilities/case-study_introduction.

pdf?sfvrsn=6

https://www.louisianabelieves.com/resources/library/academics

من الذي يجب أن أتواصل معه لطرح األسئلة؟
يُرجى التواصل مع اإلدارة على louisianastandards@la.gov إذا كانت لديك أسئلة حول معايير أدوات ربط لويزيانا وكيفية إمكانية دعم تعلم 

طفلك في المنزل.


