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ولي األمر /الوصي القانوني العزيز:
في فصل الربيع من هذه السنة ،ستقوم منطقتك التعليمية بإجراء اختبارات الوالية المصممة لتوفير معلومات مهمة عن معرفة الطالب وتقدمهم
ليكونوا جاهزين للحصول على وظيفة وكذلك للدخول إلى الكلية بعد التخرج .تنص القوانين الفيدرالية وقوانين الوالية على إلزامية هذه
االختبارات .تستخدم المدارس والمناطق التعليمية نتائج االختبار هذه لمبادرات تحسين المدرسة التي يستفيد منها جميع الطالب .ستساعد
البيانات التي تم جمعها من تقييمات الوالية لهذا العام المعلمين في دعم الطالب عند عودتهم إلى المدرسة في فصل الخريف والمضي قد ًما في
تعليمهم.

سيشارك الطالب في الصفوف من الثالث ( )3إلى العاشر ( )10في التقييمات التالية:

•
•
•
•
•

اختبار ميشيغان للتقدم التعليمي للطالب ( )M-STEPآداب اللغة اإلنجليزية ( )ELAوالرياضيات (الصفوف الثالث  -السابع)
اختبار القدرات الدراسية األولية (( PSAT( 8/9الصف الثامن)
اختبار ميشيغان للتقدم التعليمي للطالب ( )M-STEPطالب العلوم واالجتماعيات (الصفوف الخامس و الثامن)
اختبار القدرات الدراسية األولية (( PSAT( 8/9الصف التاسع)
اختبار القدرات الدراسية األولية (( PSAT( 10الصف العاشر)

سيشارك طالب الصف الحادي عشر في امتحان االستحقاق في ميشيغان ( ،)MMEوالذي يحتوي على ثالثة مكونات
مطلوبة:

•
•
•

اختبار القدرات الدراسية ( )SATمع اختبار كتابة المقال لاللتحاق بالكلية الذي يقيس أيضًا معرفة الطالب بمعايير آداب اللغة
اإلنجليزية ( )ELAوالرياضيات في ميشيغان
تقييم مهارات العمل ومفاتيح العمل الختبار الكلية األمريكية ()ACT
اختبار ميشيغان للتقدم التعليمي للطالب ( )M-STEPفي العلوم والدراسات االجتماعية

نريد أن تكون تجربة اختبار الوالية التي يجريها طفلك خالية من اإلجهاد قدر اإلمكان .سوف تدعم نظرتك اإليجابية تجربة طفلك .ال تؤثر
نتائج تقييم الوالية على درجات الطالب في المدرسة بأي شكل من األشكال.
بشكل عام ،لن يقضي الطالب أكثر من ثالث ساعات في اختبار ميشيغان للتقدم التعليمي للطالب ( )M-STEPفي مادتي الرياضيات وآداب
اللغة اإلنجليزية ( .)ELAسيقضي الطالب في الصفوف الخامس ( )5والثامن ( )8والحادي عشر ( )11ساعتين إضافيتين في اختبار
العلوم والدراسات االجتماعية.
بينما نعمل على دعم أولياء األمور في اتخاذ الخيارات ألطفالهم ،ال توجد طريقة مقبولة بموجب قانون الوالية أو القانون الفيدرالي للسماح
"بإلغاء المشاركة" في تقييمات الوالية .في العام الماضي ،تم التنازل عن متطلبات المشاركة بنسبة  95في المئة في تقييمات الوالية من قبل
وزارة التربية والتعليم األمريكية بسبب قيود الكوفيد .19-مع ذلك ،لم يعد هذا هو الحال بالنسبة لعام  .2022فسيتم احتساب عدد الطالب
الذين لم يتم تقييمهم هذا العام مقارنة بمعدل مشاركة مدرستهم البالغ  95بالمائة ،مما سيخلق صورة غير كاملة ألداء مدرستهم.
مجلس الوالية للتربية والتعليم
كاساندرا إي أولبريش  -الرئيس • باميال بوج  -نائب الرئيس
تيفاني دي تيلي  -سكرتير • توم ماكملين  -أمين الصندوق
جوديث بريتشيت  -مندوب الـ  • NASBEإلين كوجين ليبتون
نيكي سنايدر • جيسون ستراهورن
608 WEST ALLEGAN STREET • P.O. BOX 30008 • LANSING, MICHIGAN 48909
www.michigan.gov/mde • 833-633-5788

ولي األمر/الوصي
صفحة 2
آذار (مارس) 2022
توفر التقييمات السنوية معلومات حول كيفية أداء طالب ميشيغان ومدى جودة مدارسنا ومناطقنا التعليمية في تدريس الطالب مقارنة بتلك
الموجودة في المجتمعات والواليات والدول األخرى .تساعد نتائج التقييم في توجيه الدعم والموارد للطالب والمدارس التي هي في أمس
الحاجة إليها .يمكن أن تفيد نتائج االختبار أيضًا في توجيه برامج وسياسات التعليم الحكومية المستقبلية لمساعدة طالب ميشيغان في تعويض
ما فقدوه أثناء جائحة الكوفيد.19-
يمكنك العثور على معلومات حول نظام تقييم والية ميشيغان على موقعنا على اإلنترنت .www.michigan.gov/oeaa ،من
المصادر الممتازة للبدء بمعرفة المزيد نشرات "نظام تقييم والية ميشيغان :ما هي ،وماذا تعني ،وماذا تُقدِّم" .تتوفر معلومات إضافية،
بضمنها كيفية مساعدة طفلك في االستعداد الختبار ميشيغان للتقدم التعليمي للطالب ( ،)M-STEPعلى الموقع اإللكتروني
.www.michigan.gov/mstep
مع التقدير،

د .مايكل ف .رايس،
المشرف العام للوالية

