
 

 

 

 

 

                 

    

               

إدارة التربية  والتعليم في ميشيغان  

مكتب التقييم  والمساءلة التربويين  

   

 

 

 

           

 

  

  

 

 

            

 

 

   

 

      

    

        

 

 
 

 

 

 

 

   

            

 

 

  

   

  

 

 

   

              

 

      

 

 

 

   

  

  

  

  ما هو  وي دا  (WIDA) ؟  دليل ألولياء األمور  
 

 ةلغال تحدثوم أو) ةيزيلكنإلا ةغللا ومّلعتم مهنأ ىلع مهفيرعت نكمي وأ مهفيرعت مت يذلا بالطلل نيينوناقلا ءايصوألا /رياء األمول أوليهذا الدل عديساس
v 

 )WIDA(. يدات وباراتعن اخ يدلمزة افمعر في (نييير األصلغ ةييزكلناإل
ً  ةعدى المسات إلجتإذا اح الوأ كلفط ةسردمب لصتا ،ةيفاضإ ةلئسأ ةيأ كيدل تناك اذإ )WIDA(. يدات وماييتق

 لوح اًعويش ثرألكوا ةتداوللمة ائلن األسير مثلكعلى ا تابعلى إجا ييحتو

 :بـلتص، ا .ةرشابم مهعم فواخملا ةشقانمل

:mde-oeaa@michigan.gov • 

• 

 نيكترويد اإللبرال

 8378-560-877:فتهارقم ال

 *ةيألساسة الغل اله .2 ؟بارالختااهذ ءاجرإ إلى بيالط اجيحت الماذ
؟ةييزكلنة اإللغال

 ،( WIDA) اديو رابتخا ءارجإ كلفط نم بلُطي نأ نكمي اذامل مهف لجأ نم

 نع ةفلتخم ةغل هتئيب وأ لفطلا لزنم يف ةمدختسُملا

 . c. تباراتاالخ هذه نتلفة منواع المخهم األف كيعل
.d 

 عمن
 ال

 )WIDA(: يداتبار ومن اخ نعاك نوناه
* 
 "لواصتال

 في الفرد هاتخدميس تيطرة الية المسلغال" ةية األساسلغني التع
 WIDA( يداو فحص) بار الفحصتاخ •

 )WIDA()ACCESS( يداو) ييلي سنوحصت بارتاخ •
 ةييزكلنة االلغمي العلتلمليبدس السآك يداو

 تباراتالخ سآكس
نيهذ ني معلى أ "عمن" بـ وصيلأو ا ألمرة ولي ابت إجانكا لافي ح (  / ةييزكلنة االلغمي العلتم

.)WIDA( فيتعر تميس 
 دانتسا ةيزيلكنإلا ةغللا ملعتم هنأ ىلع بلاطلا
 يداو فحص بارتاخ إجراء بطالعلى ال ،نيسؤالال

يذلا صحفلا رابتخا ةمالع ىلإ ا ً  )WIDA( احص ويدف

 على .نغاييشي مفةييمعلتة المنطقفي ال هميلسجت ندعبالطن الي ميدرالالف

 نيد متفيسنل أتمن المحطالب من الأ على ةضنخفلمة اماللعل اتد .أجراه
 ةلغة لييمكاداأل هتين إجادحست ه فيتعدسامة لممة مصيفة إضاييمعلتتماخد ىوتلمسعلى ا بوطلار مبتو اخه نرييدا سكرو وأ (WIDA) يداو فحص

 .ثالتحدة وبتالكة واالقراءتماع وفي االس ةييزكلناإل
 فلهداو ،طقف حدةرة وانر ميكريدا سو وا )WIDA( يداحص وف إجراء بالطال

)WIDA( يداو فحص يرذي يجب الطالال ةييزكلنة اإلغلعلم للتكم يدم تحدتي ال ّ  ةغللا ملعت يف يفاضإ معد ىلإ ةجاحب بلاطلا ناك ام اذإ ديدحت وه هنم
ماع والقراءةت)االس يميتقن الال مل مجي كف علىأ وأ 5.0 ةجدر على لحصيو  .ةييزكلناإل

 ل فييسجتمارة التفي اس هتم إدراجي تاءتفس، أو ا )HLS( ة األملغن العنيابتاس

 .ث(التحدة وبتالكوا
 جئتان ناد إلىتباالس (WIDA) اديو صحف رابتخا ءارجإ بالطلا نم بلُطي

ّ  ةغللا ملعتم تامدخل بلاطلا لهأتل ةالزملت ان الدرجاع يدلمزة افمعر كنمكي
- نغاييشي مفجخرووال لخول الدوتوكبرو" ة فيييزكلناإل  ثالتحد كنمكي أو "

ّ ها فيان إدراجيغيشي مف ةييمعلتة المنطقعلى ال تية اللئل األسمتش .ةالمدرس  .ةيميلعتلا كتقطنم يف ةيزيلكنإلا ةغللا ملعتم قسنم ىلإ
 تماك هذه الخدتلقى طفلي نيد أتر ما إذا لوتخاذ القرار حك انمكي ،وصيال

 ك ولي األمر أوتبصف
 :يلي ما هابةاصل الخيسجتمارة التاس

.1 
/ألمري ار أن ولغي .ةيفاإلضا

 ة؟ييزلنكة اإللغن العةتلفمخ ةلغ هي كلطفل ة األملغل اله
 .هبطال بارتتم اخية ليفدرالال

 تباطلتلمن اعلنازته النمكي صي الالو

.a 

.b 

 عمن
 ال

mailto:mde-oeaa@michigan.gov
mailto:mde-oeaa@michigan.gov


  

           

     

 

 

            

            

     

 

          

  

   

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

         

        

 

 

 

 

 

           

 

          

 

   

 

 

 

       

 

 

  

         

 

  

          

 

   

             

    

     

 

  

 

 

 ؟مرألاافي هذ نيعلي مفطالماذ

 ميلعتلا ىلع لوصحلا يف بالطلا قوقح يمحتل ةيلاردفلا نيناوقلا تممُص دقل
 نم بلُطي ،كلذ ىلإ ةفاضإ .حدةتلما تياوالنا في اله بناسلمني واالمجا

 ةيساوتفرص م على لصد حقبلطا لكنن أكد متأة الرسلمدين في اوظفلما
 .بناسني وميم مجاعلت على لوحصلل

ّ 

نم مهل ايفاضإ امعد ّمدقتو فصلا يف ةيمويلا مهلامعأ يف ةمئالملا ةقيرطلاب

لفطلا معد يف سرادملا ةيبرعلا ةغلل ملعتم بلاطلا نأ ىلع فيرعتلا دعا ُسي
ًً 

 بالطلل اًيرورض ربتعي معدلا هذه .ةييزكلناإل ةلغتهم في الهاراير مطوتلأج
 نيزية مكلنة اإللغعلم الت تمرون فييس همف .ةييزكلنة اإللغن العلموتي نيالذ
 .ةيزيلكنإلا ةغللا يف مهتاراهم هيف نونّسحي يذلا تقولا يف مهيملعم

 لفرقا ام .ليزيةإلنكا اللغة ابف آدوي صفف ل جيدبعم ليطف وميق
 ؟ةليزيكللغة اإلنا ادةجإو (ELA) ليزيةإلنكا اب اللغةين آدا بم

 هتفرمع بطاللعلى ا بما يج على ةييزكلنة اإلغاب اللوى آدتمح لل مجاتد
 بير آدايعالب مطت،لثالمل ايبعلى س .ةييزكلنة اإلغكيب اللتراواد ولمالحو

 نا مكنوتمينث أثالالفلصب في ا الطن الن مغاييشي مفةييزكلنة اإللغال
 شرحو (عرمشاع أو الفدوا، الةيخصشت الاسم) ما ةقص في تياخصف شصو
 .ثألحدال الستس يفةيخصل الشماعهم أتسا فيك

 ةلغب للطابإجادة ال قعلتا ميدت وماييتق في بارهتتم اخييوى الذتن المحير أغ
 في ثالتحدو ةبتالكتماع والقراءة واالسعلى ا هتقدر نييع هذاو-ةييزكلناإل
 بطلت،لثالمل ايبعلى س .مييعلتوى التحلمت اع مجااليجم ة فييبلعرة الغال
 نيثان اليفي الصف بالطلن ام مة العلوغة في لييزكلنة اإلغير اللطوت يريعام

 أو/وتاظ الحلمف اتص ةيلمعتيراتفس ناءب على نيقادر يكونوا نث أثالوال
 سعلى اسا بالطبار التا باخيدت وماييتق تقوم ال .ةنيمع هرةظا لحو تنايابال

لب ،(بالعلوم همتفمعر مقدار ،لثالمهذا ا في) ىوتت المحالتهم في مجافمعر

 .عيواضلمهذه ا لحو تمامعلول البادت في ةلغتخدام العلى اس همتقدر على 

 يمتقد ىألخرت اياوالوال نغاييشية معلى وال ،ةيفدرالن الينب القواوجبم
 همتعلى إجادة وييزكلنة اإللغب اللى آداعبالطيم اليتقلنينفصلن ميبارتاخ

 .ةييزكلنة اإللغل

 ب فيالطلق اوة حقيماح هذا اإلجراء هو نينالقوا بلطيد لوحف اللهدا
 مألا ةغللا نع نايبتس الا ةلئسأ مدخت ُست ال .بناسلميم اعلتعلى ال لوحصال
(HLS) يداحص وفو (WIDA) جرةلهض اغراني أو ألقانوع الوضيد اللتحد. 
 .ب الطلل ددحملا فصلا ىوتسم ديدحتل ًاضيأ مدخت ُست ال كلذك

 ىلإ َّثدحت ،هذه ديدحتلا ةيلمع لالخ تقفخأ دق كتن مدرستقد أتع تنا كإذ
 بطل يمدتق نن ممكتي قد .ةيميعلتك التطقني مفةييزكلنة اإللغعلم التسق منم
 .طأخال غرض اصالحل "طئة الخاييزكلنعلم األتلب مط"لـ

 يةليزإلنكا مي اللغةتعلمل (ACCESS) كسسآ (WIDA) اويد
)ELLs( 

 بارتاخ ه إجراءيعل ،ةييزكلنة اإللغلم لعتى أنه معل لف الطفيتعر تمي ماندع
 .ةيزيلكنإلا ةغللا ةداجإ يف هّمدقت سايقل ةنس لك يف ًايلاردف بولطم يئاهن

هاامزتق التحق ةييمعلتة المنطقن الن أكد متأتلزمات هو الهذه المس نالهدف م

 .ئماللميم اعلتيم التقد في 

 ة فيئماللمة ايقطربال لفطلا ومني اذإ ام ديدحت يف مييقتلا تاجرد مدخت ُست
 ةلغعلم الت في بطالقدم التي إذا لم .ةييزكلنة اإللغله في اتهاراير مطوت

 تنايابعد التساس "؟ ّمدقتي مل اذامل" ،لسؤارح الط سمدارعلى ال ،ةييزكلناإل
 هعلف نمكي ما لوح القرار تخاذفي ا ةي المدرسئهانبار التمن االخ وذةالمأخ

 ةفكا نجح فيية للعاالفة وئماللمت امايعلتال على لفطلل اصومن ح أكدتلل
 .فالصفو

 ةغمي اللعلتلم (ACCESS) سآكس (WIDA) اديو صحف ءارجا ةذفان حت ُفت
 لن كمسرما/راير وآذابرف /طابي شيع في شهربأسا ةبعلس (ELLs) ةييزكلناإل
 نيكتروع اإللقولما يارةل زالمن خ بارتعن االخ يدلمزة افمعر كنمكي .ةنس
 دبنوتبار ويحي لالخوضت عرض هيف دستج .(WIDA) يداو على بيتدرلل
 نم ريثكلا ةعاضإ مدع بالطلا ىلع يغبني هّنأ ريغ .بييبار تجرتواخ تنايع

 سكسآ (WIDA) يداص وفح اءالجر يرحضتة والراست في الدقالو
(ACCESS) تنايابن الجزء واحد م هي جئتانال .ةييزكلنة اإللغمي العلتلم 
 .ةيزيلكنإلا ةغللا ةداجإ وحن بلاطلا مدقت معد يف ةدعاسملل مدخت ُست

 ؟بارالختاءاجرإنع وقفلتا ليطفن لكمتى يم

ّ 

 ما يحرزندع (ELLs) ةيزيلكنإلا ةغللا يمّلعتمل (ACCESS) سيدا آكستبار واخ
 يريعالمعلى ا عثورن المكي .بارتفي االخ 4.8 ُهرادقم ةيلامجإ ةداجإ عومجم

 لبروتوكو على بارتالخعن إجراء ا فقالتو بلطان للمكي يذت القوالمحددة لل
 .نغاييشي مف وجخرل والوالدخ

ءارجإ نع فقوتلا ةيزيلكنإلا ةغلل ملعتم هنأ ىلع هفيرعت مت يذلا بلاطلل نكمي

https://wida.wisc.edu/assess/access/preparing-students/practice
https://wida.wisc.edu/assess/access/preparing-students/practice
https://wida.wisc.edu/assess/access/preparing-students/practice
https://www.michigan.gov/mde/-/media/Project/Websites/mde/OES/Programs/Title-III/EL_Entrance_and_Exit_Protocol.pdf
https://www.michigan.gov/mde/-/media/Project/Websites/mde/OES/Programs/Title-III/EL_Entrance_and_Exit_Protocol.pdf

