
 
 
 

 
 

 

 

اسم الطالب:

نتائج فحص القدرة على القراءة والكتابة

نجاح القراءة أمر مهم

المهارات التي تم فحصها:

اسم الفحص:
المعلم:

الربيعالشتاءالخريف

الصف:

معرفة القراءة والكتابة مبكًرا هو مؤشر حاسم للنجاح التعليمي والنجاح مدى الحياة. 	 
يؤدي الصراع المبكر مع القراءة والكتابة إلى تعريض الطالب لخطر أكبر في مواجهة الصراعات األكاديمية المستقبلية ) ليسنيك، وجورج، 	 

وسميثغال(، بما في ذلك التوقف عن المدرسة، والسجن )وزارة التعليم األمريكية(.

ماهي أشكال الدعم 
والتدخالت المستخدمة 

في المدرسة؟

ماذا يمكننا أن 
نفعل للمساعدة في 

المنزل؟ 

تفضلوا بزيارة مكتبة القراءة والكتابة للمزيد من األنشطة والموارد والدعم.

https://assets.aecf.org/m/resourcedoc/aecf-ReadingonGradeLevelLongAnal-2010.PDF
https://assets.aecf.org/m/resourcedoc/aecf-ReadingonGradeLevelLongAnal-2010.PDF
https://nces.ed.gov/pubs2007/2007473.pdf
https://nces.ed.gov/pubs2007/2007473.pdf
https://assets.aecf.org/m/resourcedoc/aecf-ReadingonGradeLevelLongAnal-2010.PDF
https://www.louisianabelieves.com/resources/library/literacy-library
https://www.louisianabelieves.com/resources/library/literacy-library


 
 
 

 
 

 

 

إرشادات إلكمال نموذج نتائج فحص القراءة والكتابة

الغاية

استكمال النموذج

وفقًا للقانون 438، في غضون خمسة عشر يوًما من تحديد أن الطالب من رياض األطفال إلى الصف الثالث دون الحد األدنى للصف، استناًدا إلى نتائج تقييم األدبيات السنوي، يجب 
على المدرسة إرسال إخطار كتابي ولي أمر الطالب أو الوصي القانوني بأنه قد تم تحديد الطالب على أنه دون الحد األدنى للصف، ويجب أن تزود ولي أمر الطالب / الوصي بما يلي: 

معلومات تتعلق بأهمية أن تكون قادًرا على القراءة ببراعة بنهاية الصف الثالث.	 
األنشطة التي يمكن استخدامها في المنزل لتحسين مهارة القراءة والكتابة.	 
المعلومات المتعلقة بالتدخالت والدعم المحدد الذي ستوفره المدرسة لتحسين الكفاءة اللغوية للطالب.	 

الخطوة 1: تنزيل النموذج لطباعته أو كتابته.
الخطوة 2: تحديد مربع "الطالب" وإدخال اسم الطالب.

الخطوة 3: تحديد مربع "المعلم" وإدخال اسم المعلم.
الخطوة 4: تحديد المربع المنسدل لـ "الدرجة" وتحديد مستوى الصف.

الخطوة 5: تحديد مربع القائمة المنسدلة لـ "اسم الفحص" وتحديد اسم الفحص الُمدار.
الخطوة 6: تحديد مربع "المهارات التي تم قياسها" وإدخال المهارات التي تم قياسها. 

الخطوة 7: تحديد مربع "الخريف" أو الشتاء "أو" الربيع "وإدخال بيانات تقييم الطالب. تأكدوا من اإلشارة إلى 
ما إذا كان الطالب أعلى من المعيار، أو في المعيار، أو أقل من المعيار.
الخطوة 8: إدخال "يجب إنهاؤه في )شهر سنة(" للتقييمات المستقبلية. 

الخطوة 9: تحديد مربع "ماهي أشكال الدعم والتدخالت المستخدمة في المدرسة؟" إدخال أي دعم وتدخالت 
 يتلقاها الطالب في المدرسة. استخدام مصطلحات صديقة لآلباء.

الخطوة 10: تحديد مربع "ماذا يمكننا أن نفعل للمساعدة في المنزل؟" إدخال أي دعم أو استراتيجيات أو أفكار 
 لآلباء / األوصياء لمساعدة طالبهم. استخدام مصطلحات صديقة لآلباء.

الخطوة 11: تحديد "الملف" و "حفظ باسم" لتسمية الملف وحفظه.
تفقدوا الصفحات التالية للحصول على أمثلة للنماذج المكتملة.

يمكن للمدارس استخدام نموذج نتائج فحص القراءة والكتابة لمساعدتهم في عملية إخطار أولياء األمور / األوصياء في غضون خمسة عشر يوًما من التقييم. النموذج عبارة عن ملف PDF قابل للتعديل يمكن 
إكماله رقميًا أو طباعته وإكماله يدويًا.

عند استكمال استمارة نتائج فحص القدرة على القراءة والكتابة، من المهم أن:
يتم توضيح ما إذا كان الطالب أعلى من المعيار، أو عند المعيار، أو أقل من المعيار. 	 
استخدام مصطلحات صديقة لآلباء.	 
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