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يیربط ااتحادد أأووليیاء ااألمورر 
) ااألسر PTAوواالمعلميین (

وواالمدااررسس وواالمجتمعاتت االمحليیة. 
كما يیساعد أأيیضا في ضمانن ألووليیاء 

ااألمورر ددوورر مهھم عند ااتخاذذ 
االقرااررااتت االتي تؤثر على 

االمدااررسس. يیعمل ااتحادد أأووليیاء 
ااألمورر وواالمعلميین على تحسيین 

االتعليیم وواالصحة وواالسالمة لجميیع 
التحادد أأووليیاء  ااألططفالل. بانضمامك

ااألمورر وواالمعلميین فقط سوفف تثبت 
ألبنك أأنن االمدررسة مهھمة ووأأنك 

تستثمر في نجاحهھم.  

 

ااإلصداارر االتعليیمي  
 

ثبت االبحوثث االتي أأجريیت على مدىى ثالثة عصورر أأنن االطالبب يیحرززوونن ددررجاتت عليیا 
وويیكونن سجل االحضورر االخاصص بهھم أأفضل وويیكملونن ووااجباتهھم االمنزليیة باستمراارر أأكثر 

ا يیشتركك أأووليیاء ااألمورر وومقدمي خدمة االرعايیة. االتغيیرااتت االجديیدةة في االتعليیم مثل عندم
صيیغة تمويیل االرقابة االمحليیة االجديیدةة ووخطط االرقابة االمحليیة وواالمحاسبة  وواالمعايیيیر 

وواالتقيیيیماتت االجديیدةة في االواليیة تدخل عهھداا جديیداا تكونن فيیهھ مشارركة ااألسرةة أأكثر أأهھھھميیة من 
ذذيي قبل.  

فرصة إليیصالل صوتك! أأعرفف االمزيید حولل كيیف يیمكنك مساعدةة ططفلك أأصبحت لديیك اال
في االنجاحح في هھھھذاا االعامم االدررااسي.  

 

	  
	  

	  
تقيیيیماتت جديیدةة تقويي من نجاحح 

لباالطا  
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االذهھھھابب إإلى أأبعد من ذذلك: االمعايیيیر 
االجديیدةة في كاليیفوررنيیا فيیما يیتعلق 

باللغة ااإلنجليیزيیة وواالفنونن 
وواالريیاضيیاتت.  
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ثالثة توجهھاتت تعليیميیة تحتاجج إإلى 
معرفتهھا في هھھھذاا االعامم االدررااسي  

page 3 

	  

INSIDE 

تعرفف على االمزيید  
تقيیيیماتت جديیدةة ووتقارريیر االدررجاتت لنجاحح االطالبب  

	  



عضويیتك في ااتحادد أأووليیاء ااألمورر وواالمعلميین تحدثث االفاررقق  

فقط بالتحاقك باتحادد أأووليیاء ااألمورر وواالمعلميین فإنك تظهھر ألططفالك أأنن االمدررسة تعني 
يیئا ووأأنك تستثمر في نجاحهھم. هھھھنا االقليیل من االفواائد االتي تنتمي إإلى ااتحادد أأووليیاء ش

ااألمورر وواالمعلميین:  

: ليیس هھھھنالك ططريیقة أأفضل لمعرفة ما يیحدثث في مدررستك أأوو لتطويیر كن على توااصل ·
عالقة مع معلم ططفلك وومديیرهه  

لبراامج وواالمواادد : يیقدمم ااتحادد أأووليیاء ااألمورر وواالمعلميین االعديید من ااااكتشف مصاددرر عظيیمة ·
االمتفرددةة للطالبب ووأأووليیاء ااألمورر ووااألسر وواالمدااررسس وواالمجتمعاتت االمحليیة.  

: يیمنحك ااتحادد أأووليیاء ااألمورر وواالمعلميین االفرصة للتعبيیر عن ررأأيیك عندما أأسمع صوتك ·
يیتعلق ااألمر بقرااررااتت مهھمة تم ااتخاذذهھھھا حولل مدررسة ططفلك.  

ورر وواالمعلميین٬، يیمكنك أأنن تعكس من خاللل عضويیتك في ااتحادد أأووليیاء ااألم كن نموذذجا: ·
ااألهھھھميیة االتي توليیهھا للتعليیم.  

: يیتمتع أأعضاء ااتحادد أأووليیاء ااألمورر وواالمعلميین بإكرااميیاتت حصريیة تمتع بمزاايیا إإضافيیة ·
توفر االمالل على ااألعضاء بما فيیهھا خصوماتت على االمستلزماتت االمدررسيیة ووسيیاررااتت 

ااإليیجارر وواالمتنزهھھھاتت وواالمزيید  

بعضهھم االبعض٬، تمكن أأعضاء ااتحادد أأووليیاء ااألمورر بالعمل مع  أأصنع االفاررقق! ·
وواالمعلميین في االمساعدةة في إإصداارر قواانيین ووسيیاساتت محليیة ووووالئيیة ووووططنيیة لتحسيین 

االتعليیم وواالصحة وواالسالمة لجميیع ااألططفالل.   

. ال يیهھم إإذذاا كنت وولي أأمر أأوو ططالب أأوو مفتوحة للجميیع عضويیة ااتحادد أأووليیاء ااألمورر وواالمعلميین
ارر ررجالل ااألعمالل أأوو عضو في االمجتمع االمحلي.معلم أأوو من كب  
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إإذذاا كنت تهھتم باألططفالل٬، االتحق باتحادد أأووليیاء ااألمورر وواالمعلميین.  
 

	  
	  
يیعتقد ااتحادد أأووليیاء ااألمورر وواالمعلميین 

ااألسرةة هھھھي أأساسس ووحدةة االمجتمع 
وومسؤوولة عن ددعم ووررعايیة جميیع 
 ااألططفالل٬، وونحن ندرركك أأنهھ يیمكن

تعريیف ااألسرةة بعدةة ططرقق٬، لهھذاا 
بغض االنظر عمن هھھھو في أأسرتك أأوو 
كيیفيیة تعريیفك لهھا٬، فإنن ااألسرةة جزء 

من ماليیيین أأفراادد ااألسر االوططنيیة 
–االقويیة  ااتحادد أأووليیاء ااألمورر  

وواالمعلميین.  

	  

 تعتبر أأيي أأسرةة جزء من ااتحادد أأووليیاء ااألمورر وواالمعلميین!

	  

	  



ا في هھھھذاا االعامم االدررااسيثالثة توجهھاتت تعليیميیة تحتاجج إإلى معرفتهھ  

مشارركة ااألسرةة أأمر ررئيیسي لنجاحح االطالب  

أأثبتت االدررااساتت االتي أأجريیت على مر االعصورر أأهھھھميیة مشارركة ااألسرةة في نجاحح ااألططفالل 
في االمدررسة وواالحيیاةة! مشارركتك في حيیاةة ططفلك مثل أأنن تقرأأ معهھ ووترااقب أأددااءهه لوااجبهھ 

لميین وواالسؤاالل عن يیومم ططفلك في االمدررسة االمنزلي وواالتأكد من حضوررهه وواالعمل مع االمع
وواااللتحاقق باتحادد أأووليیاء ااألمورر وواالمعلميین٬، سوفف يیكونن لهھ أأثرهه على نجاحح االطالب أأكثر 
من ددخلك أأوو تعليیمك أأوو مكانن سكنك. االطالبب االذيین يیشارركهھم أأووليیاء أأموررهھھھم يیحضروونن 

 إإلى االمدررسة بانتظامم وويیؤددوونن أأفضل في االمدررسة وويیحصلونن على ددررجاتت عاليیة
وويینجحونن في فصولهھم وويیتطورروونن بشكل أأفضل في االمهھاررااتت ااالجتماعيیة وويیلتحقونن 

بالجامعة وويیحصلونن على االفرصص االتعليیميیة ااألخرىى.  

 

ااألططفالل االذيین يیتمتعونن بصحة جيیدةة يیتعلمونن بشكل أأفضل  

هھھھنالك ااررتباطط أأساسي بيین االصحة ووإإنجاززااتت االطالب. تعلم ااألسر وواالمعلميین وواالباحثيین أأنن 
يیمكنهھم االنمو وواالتعلم وواالنجاحح عندما ال يیكونواا بصحة جيیدةة. يیمكنك االمساعدةة  ااألططفالل ال

في االتأكد من صحة ااألططفالل وواالمتعلميین االناجحيین بتقديیم ووجباتت صحيیة ووررعايیة صحيیة 
وواالبقاء على قمة االتطوررااتت االصحيیة وواالتوااصل مع ااتحادد أأووليیاء ااألمورر وواالمعلميین 

تعلقة بالموااضيیع وواالبراامج االصحيیة في مدااررسس االمحلي للحصولل على آآخر االمعلوماتت االم
ططفلك.  

 

االتغيیرااتت االتعليیميیة تساعد جميیع االطالبب  

تشهھد مدااررسس كاليیفوررنيیا تغيیرااتت تارريیخيیة كلهھا تم تصميیمهھا لمساعدةة االطالبب في االنجاحح٬، 
من صيیغة االتمويیل االمعدلة حديیثا إإلى معايیيیر ووتقيیيیماتت االتعلم االجديیدةة٬، إإنن فهھم كيیفيیة عمل 

لمدررسيیة مثل ما يیتم من خاللل برنامج مشارركة أأووليیاء ااألمورر االذكي االخاصص ااألنظمة اا
باتحادد أأووليیاء ااألمورر وواالمعلميین في وواليیة كاليیفوررنيیا يیزيید من ااحتمالل مشارركة أأووليیاء 

ااألمورر وواالمجتمع االمحلي٬، مما يیجعل االتعليیم أأكثر فعاليیة ووااستجابة لجميیع ااألططفالل.  
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"تماما مثل االحرووفف ااألبجديیة٬، فإنن 
مشارركة ااألسرةة ووصحة االطالب 

وواالتغيیيیر في مشهھد االتعليیم كلهھا تسيیر 
جنبا إإلى جنب لتحقيیق االنجاحح ألططفالل 

–كاليیفوررنيیا   وواالمسألة بهھذهه 
 االبساططة!"

ررئيیس ااتحادد أأووليیاء أأمورر وومعلمي وواليیة 
	كاليیفوررنيیا٬، جستيین فيیتشر  

	  

	  

معرفة االمزيید  
اتت حولل هھھھذهه االتوجهھاتت االتعليیميیة االثالثة وواالمزيید٬، يیرجى للحصولل على معلوم

capta.orgززيیاررةة   
	  



ستة ططرقق ررئيیسيیة يیمكنك أأنن تصنع من خاللهھا االفاررقق لطفلك وواالمدررسة  
	  

) إإضافة إإلى االمعايیيیر وواالتقيیيیماتت االجديیدةة في االواليیة تدخل LCFFاالتغيیيیرااتت في االتعليیم مثل صيیغة االتمويیل للسيیطرةة االمحليیة (
د جديید فيیهھ مشارركة أأووليیاء ااألمورر ووااألسرةة أأكثر أأهھھھميیة من ذذيي قبل. سوفف يیكونن لك ررأأيي عند ااتخاذذ قرااررااتت في مدررسة في عهھ

ططفلك وومنطقة االمدررسة. فيیما يیلي ست ططرقق *يیمكنك من خاللهھا االمشارركة إلحدااثث تغيیيیر لطفلك وواالمدررسة:  

نموذذجج ااألبوةة ااإليیجابيیة ووددعم االتعلم في االمنزلل  

ااتت أأبوةة فعالة ووأأسعى لفهھم أأفضل للطفل ووططورر قم بتطويیر مهھارر
االمرااهھھھقة. أأخلق بيیئة منزليیة تدعم االتعلم بإنشاء مكانن هھھھاددئئ ألددااء 

االوااجب االمنزلي ووووضع ززمن محددد للدررااسة. أأعرفف سيیاسة االمعلم 
االخاصص بك فيیما يیتعلق بالوااجب االمنزلي ووتعرفف على كيیفيیة مرااقبة 

في محاددثاتت مع ططفلك وومناقشة االعمل االمدررسي في االمنزلل. شارركك 
عن االكليیة وواالوظظائف.  

 

تعرفف أأكثر على مدررسة ططفلك ووتوااصل مع االمعلميین  

أأحضر ااجتماعاتت ووفعاليیاتت أأووليیاء ااألمورر وواالمعلميین في مدررسة ططفلك. 
تعرفف على كيیفيیة ااالستفاددةة من خدماتت االترجمة وواالترجمة االفورريیة. 

 خصص بعض االوقت لقرااءةة االنشرااتت ااإلخبارريیة وواالمالحظاتت
برنامج مشارركة وواالمذكرااتت من االمدررسة. أأسألل مدررستك إإذذاا كانت توفر 

أأووليیاء ااألمورر االذكي االخاصص باتحادد أأووليیاء ااألمورر وواالمعلميین في وواليیة 
ووإإذذاا لم تكن توفرهه أأططلب منهھم توفيیرهه في مدررسة االمجتمع  كاليیفوررنيیا

االمحلي االخاصص بك.  
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ااتصل باتحادد أأووليیاء ااألمورر وواالمعلميین أأوو االمديیر أأوو أأكتب إإلى  مدررسة االذكي لمدررستكلجلب برنامج اال
schoolsmarts@capta.org.  

 

ساعد في االمدررسة أأوو االتحق باتحادد أأووليیاء ااألمورر وواالمعلميین  

االوسائل االتي  أأنظر في سبل االتطوعع في االفصولل االدررااسيیة أأوو غيیرهھھھا من
يیمكن أأنن تساعد في إإعداادد أأوو تنظيیم االمواادد االدررااسيیة في االمنزلل. تعرفف 

على االتنظيیم وواالمباددررااتت االمدررسيیة وولجانن االمدررسة مثل ااتحادد أأووليیاء 
ااألمورر وواالمعلميین أأوو مجلس موقع االمدررسة أأوو االلجانن ااالستشارريیة 
حبة ططفلك لمتعلمي ااإلنجليیزيیة. االمساعدةة في االفعاليیاتت االمدررسة أأوو مصا

في ررحلة ميیداانيیة للفصل. تذكر إإنن مجردد االتحاقك باتحادد أأووليیاء ااألمورر 
وواالمعلميین يیظهھر ددعمك لطفلك وواالمدررسة.  

 

شارركك في ااتخاذذ االقراارر وواالقيیاددةة وواالتوعيیة في مدررستك  

تعرفف على مختلف جهھاتت صنع االقراارر في االمدررسة أأوو االمنطقة أأوو 
تعرفف على االمزيید حولل االمجتمع االمحلي٬، تعتبر مشارركتك مهھمة جداا. 

برنامج االسيیطرةة االمحليیة وواالمساءلة في منطقة االمدررسة االخاصة بك 
ووااألوولويیاتت االثمانيیة االتي تساعد جميیع االطالبب في االنجاحح. فكر في ااتخاذذ 

ددوورر قيیادديي في االتحدثث باسم جميیع ااألططفالل في ااتحادد أأووليیاء ااألمورر 
وواالمعلميین في االمدررسة ووخاررجهھا.  

 

ع من ططفلك تعلمهھ ووكيیفيیة تقيیيیمهھا/تقيیيیمهھا تعرفف على ما يیتوق
كجزء من االمعايیيیر االجديیدةة بالواليیة.  

أأحضر ااجتماعاتت وو/أأوو أأقرأأ االكثيیر حولل االمعايیيیر االجديیدةة في وواليیة 
كاليیفوررنيیا ووكيیفيیة مساعدتهھا في إإعداادد االطالبب للمستقبل. تعرفف على 

اتت االمزيید حولل برنامج االتقيیيیم االجديید في االواليیة ووكيیف ستبدوو عالم
ططفلك ووما تعنيیهھ في تقدمم ططفلك. تحدثث إإلى معلم ططفلك لفهھم كيیف أأنن 

االتعليیم سيیبدوو مختلفا في حجرةة االدررااسة ووكيیف يیمكنك ددعم ططفلك بشكل 
أأفضل.  

 

ااستفد من مصاددرر االمجتمع االمحلي  

ااسألل مدررستك عن براامج االدعم االصحي وواالثقافي ووااالجتماعي االمجانيیة 
ااإلثرااء بعد االمدررسة ووبراامج  أأوو منخفضة االقيیمة. تعرفف على براامج

االدررووسس االخصوصيیة وواالمكتبة االمجانيیة االمتاحة لك ووألسرتك.  

 
*مقتبس من نموذذجج جويیس اايیبستيین للشرااكة بيین ااألسرةة وواالمجتمع االمحلي كجزء من برنامج 
مشارركة أأووليیاء ااألمورر االذكي االخاصص باتحادد أأووليیاء ااألمورر وواالمعلميین في وواليیة كاليیفوررنيیا  
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 المدرسة في ثم ومن البيت من التعلم يبدأ"
 برنامج علمني. دائرة مجرد فهو البيت من أخرى ومرة

 المدرسة نظام لفهم المشاركة كيفية الذكي المدرسة
"يتعلمونه وما أطفالي تقدم ولمعرفة  

ماررفيیك كويیبا٬، وولي أأمر  

	  
اللل ززيیاددةة االمشارركة ووااإلنجازز في مدررستك من خ

برنامج مشارركة أأووليیاء ااألمورر االذكي االخاصص 
باتحادد أأووليیاء ااألمورر وواالمعلميین في وواليیة 

كاليیفوررنيیا!  

برنامج االمدررسة االذكي االحائز على جائزةة هھھھو برنامج يیستند إإلى االبحث االذيي يیساعد أأططفالهھم وومدررستهھم. يیركز 
لساتت حولل االتعليیم ووااالتصاالتت وواالقيیاددةة٬، االبرنامج االذيي يیتكونن من سبعة جلساتت أأكادديیميیة ألووليیاء ااألمورر مع ج

االشموليیة بيین أأووليیاء ااألمورر ووقاددةة االمدررسة.  على ااألنشطة وواالمناقشاتت لبناء  

	  

	  

	  



تقيیيیماتت جديیدةة تقويي من 
نجاحح االطالب  

 

تعكس ااالختباررااتت االمجدددةة 
ااحتيیاجاتت كل ططفل ووأأهھھھداافهھ  

االمشهھد االتعليیمي في كاليیفوررنيیا آآخذ في االتغيیر٬، 
ريیقة االتي نقيیس بهھا تعلم االطالبووكذلك االط  

 
ذذهھھھبت أأيیامم ااختباررااتت ااالختيیاررااتت االمتعدددةة ووتعبئة االفقعاتت. تعتبر االتقيیيیماتت 

ااآلنن فرصا ألططفالنا إلظظهھارر ما يیعرفونهھ تمامم من خاللل ااالتصاالتت 
وواالتفكيیر االنقديي ووحل االمشاكل ٬، االمهھاررااتت االحقيیقيیة االالززمة  للنجاحح في 

االعالم االحقيیقي.  

مج كاليیفوررنيیا االجديید للتقيیيیم باسم برنامج كاليیفوررنيیا لتقيیيیم أأددااء يیعرفف برنا
)٬، يیمثل االخطوةة االتاليیة في ططموحاتت وواليیتنا CAASPPووتقدمم االطالب (

2014في مشرووعع إإعاددةة تشكيیل االتعليیم. في عامم  ااستبدلت مدااررسس  2015-
 كاليیفوررنيیا ااختباررااتهھم االقديیم بتقيیيیماتت جديید تم بناؤؤهھھھا لكي يیجعلواا أأووليیاء

ااألمورر وواالمعلميین يیعلمونن كيیف يیتعلم ططالبهھم بشكل جيید االمهھاررااتت 
وواالمعرفة االتي يیحتاجونهھا لتحقيیق االنجاحح في عالم االيیومم  

حدثت االجولة ااألوولى من االتقيیيیماتت في فصل االربيیع االماضي للطالبب في 
. يیصاددفف هھھھذاا االخريیف ووصولل ٬11، ٬8، ٬7، ٬6، ٬5، ٬4، 3االصفوفف 

للتخطيیط ووتحديید ااألهھھھداافف ألووليیاء االدررجاتت ااألوولى االتي توفر فرصا 
ااألمورر وواالمعلميین في هھھھذاا االعامم االدررااسي لمساعدةة جميیع االطالبب في 

االنجاحح.  
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تقارريیر االدررجاتت: ما تحتاجج معرفتهھ  

ووهھھھذاا أأمر جيید! ال  – سوفف تبدوو االدررجاتت االجديیدةة مختلفة ·
يیمكن مقاررنة االدررجاتت من ااالختباررااتت االجديیدةة بأيي شيء قامم بهھ 

ااألططفالل في االسابق. كانت االدررجاتت االسابقة مرتبطة بمعايیيیر 
مختلفة وواالتي تم تقيیيیمهھا بطريیقة مختلفة.  

يیمكن ألووليیاء ااألمورر  ااآلنن هھھھو االوقت االمناسب لطرحح ااألسئلة! ·
االبدء في مناقشاتت حولل تقارريیر تقيیيیم االدررجاتت مع ططفلهھم 
ووأأساتذتهھم خاللل ليیلة االعوددةة إإلى االمدااررسس وويیستمروونن في 

االحديیث خاللل ااجتماعاتت أأووليیاء ااألمورر مع االمعلميین 
ووااالجتماعاتت ااألخرىى.  

. سوفف تمنح االدررجاتت كتساعد االدررجاتت في تحسيین تعلم ططفل ·
االمعلميین االفرصة لتعديیل االتوجيیهھاتت ووسوفف تعطي االطالبب 

ووأأووليیاء ااألمورر فكرةة حولل االمجاالتت االتي يیجب منحهھا االمزيید 
من االتركيیز في هھھھذاا االعامم. سوفف تسمح االدررجاتت أأيیضا ألووليیاء 

ااألمورر معرفة االمعايیيیر االتي يیتقنهھا ططفلهھ  

. ح أأددااء ططفلكاالدررجاتت االجديیدةة هھھھي معيیارر ووااحد فقط يیوض ·
تعتبر ااالختباررااتت االجمعيیة االجديیدةة جزء من نظامم شامل للتقيیيیم 
يیشمل تقيیيیماتت االفصل وواالمسابقاتت ووبطاقاتت االتقريیر وواالوسائل 

ااألخرىى لمرااقبة االتقدمم االذيي يیحرززهه ططفلك.  

معايیيیر كاليیفوررنيیا  تعتبر تقارريیر االدررجاتت ااألوولى نقطة بداايیة. ·
يیر نقديي متزاايید٬، ووتعكس االجديیدةة تدعو إإلى معرفة عميیقة ووتفك

االتقيیيیماتت هھھھذهه االتوقعاتت االعاليیة. تعتبر االدررجاتت ااألوولى نقطة 
بداايیة للنمو االمستمر في مهھاررااتت االكليیة وواالوظظيیفة لطفلك.  

 
	  
	  
	  
	  

 

معلوماتت إإضافيیة لطالبب 
االثانويیة!  

يیمنحك معرفة مستوىى تحصيیل ططفلك 
االفرصة في  11في نهھايیة االمستوىى 

تحسيین مهھاررتهھم في االمرحلة االمتقدمة 
ن االثانويیة لتهھيیئتهھ للدخولل في االكليیة م

أأوو االتعليیم االتقني االمهھني بعد االمرحلة 
االثانويیة٬، وولكن  مهھما كانت خطط 

ططفلك االمستقبليیة٬، فإنن ااتخاذذ خطوااتت 
إلعدااددهه قبل االتخرجج يیعد مهھما للنجاحح 
في االمستقبل. إإنن االفائدةة االتي يیحصل 
عليیهھا االطالبب االذيین يیؤددوونن بمستوىى 

ي في االتقيیيیماتت يیفوقق االمستوىى االقيیاس
هھھھو أأنن ططفلك سوفف يیتم ااستثناؤؤهه من 

االجلوسس الختباررااتت جامعة وواليیة 
) ووبعض االكليیاتت CSUكالفوررنيیا (

االمجتمعيیة في كالفوررنيیا. سوفف يیسمح 
ذذلك لطفلك اااللتحاقق مباشرةة بالعديید 

من االدووررااتت على مستوىى االكليیة. 
االطالبب االذيین يیكونن أأددااؤؤهھھھم "تم 
فف يیتم تلبيیةاالمتطلباتت ااألساسيیة" سو
تشجيیعهھم لاللتحاقق بالدووررااتت 

االمناسبة في سنتهھم ااألخيیرةة حتى 
يیتمكنو من اااللتحاقق مباشرةة 

بالدووررااتت على مستوىى االجامعة أأوو 
االتدرريیب االمهھني.  

_____________________  

تعرفف على االمزيید على االموقع 
ااإللكترووني 

www.csusuccess.org  

 

	  



أأسئلة يیجب ططرحهھا  
تمنح تقارريیر ددررجاتت االطالبب االجديیدةة فرصة عظيیمة للطالبب لكي يیطرحواا أأسئلة:  

: ما هھھھي االمجاالتت االتي تعتقد أأنك بحاجة إإلى ططفلكااسألل  · 
االتركيیز عليیهھا بشكل خاصص هھھھذاا االعامم ااستنادداا إإلى نتائج 
ااالختبارر؟ ما هھھھي نقاطط االقوةة االتي ترااهھھھا في نفسك حتى 

تتمكن من ااالستنادد إإليیهھا؟  
 

: كيیف يیمكن ااستخداامم نتائج هھھھذاا ااالختبارر معلمكااسألل  ·
. ما االذيي يیمكننا االقيیامم بهھ في لتوجيیهھ االتعليیماتت في هھھھذاا االعامم

االمنزلل لمساعدةة ططفلنا في االتعلم وويیكونن ناجحا؟ كيیف تم 
تقيیيیم االمواادد االمهھمة ااألخرىى؟  

 

: هھھھل تم ااستخداامم نتائج ااالختبارر مديیر االمدررسةااسألل  ·
االفردديیة في االمدررسة في توززيیع االطالبب على االفصولل 
 أأوو في ااتخاذذ االقرااررااتت االمحدددةة ااألخرىى؟ ما االذيي تعلمتهھ
على مستوىى االمدررسة من االنتائج االشاملة للتقيیيیماتت؟  

 

: هھھھل ستساعد نتائج االتقيیيیم في االمنطقة االمشرففااسألل  ·
في توجيیهھ االتطويیر االمهھني في هھھھذهه االسنة؟ ما هھھھي 

االخطوااتت االتاليیة االتي تتخذهھھھا االواليیة في ااالستمراارر في 
االتطبيیق االكامل وواالناجح للمعايیيیر االجديیدةة ؟  

 

تت ططفلكفهھم تقريیر ددررجا  

 
يیشتمل تقريیر ددررجاتت االطالب 

االخاصة بطفلك على صفحتيین٬، 
كالهھھھما تم تصميیمهھا بشكل 

متفردد لطفلك  

تعكس هھھھذهه االدررجاتت االمفصلة 
وواالمواادد بشكل أأفضل االتقدمم 

االذيي أأحرززهه ططفلك ووتقدمم فرصا 
للعمل مع االمعلميین للتأكد من 

نجاحح االطالب.  

 

 

للحصولل على االمزيید من 
االمعلوماتت حولل تقريیر 

لدررجاتت٬، يیرجى االتأكد من اا
مشاهھھھدتك للفيیديیو االمهھم من 

إإددااررةة االتعليیم في كاليیفوررنيیا  
وواالمتوفر باللغتيین ااإلنجليیزيیة 

ووااإلسبانيیة٬، إإضافة إإلى 
االتوجيیهھاتت االجديیدةة االخاصة 
بأووليیاء ااألمورر على االموقع 

ااإللكترووني 
www.cde.ca.gov  

 

حة ااألوولى على ما يیلي:تحتويي االصف  

خطابب مخصص من مشرفف االواليیة حولل تقيیيیم ططفلك ووتقريیر االدررجاتت االجديید. ·  

االدررجاتت ااإلجماليیة االتي تحددد أأددااء ططفلك ااألساسي في االلغة ااإلنجليیزيیة وواالفنونن وواالريیاضيیاتت٬، يیشارر  ·
ةة مرااتت. يیبيین إإليیهھا بدررجاتت عددديیة إإضافة إإلى شريیط يیبيین االدررجاتت االمحتملة إإذذاا تم إإجرااء االتقيیيیم عد

االتقريیر أأددااء ططفلك "لم يیتم تحقيیق االمعيیارر" "قريیب من االوفاء بالمعيیارر" تم االوفاء بالمعيیارر" أأوو "تم 
تجاووزز االمعيیارر" في هھھھاتيین االماددتيین االرئيیسيیتيین.  

 

تحتويي االصفحة االثانيیة على ما يیلي  

تفاصيیل أأرربعة مجاالتت في االلغة ااإلنجليیزيیة وواالفنونن وواالتي توضح أأددااء ططفلك في االقرااءةة وواالكتابة  ·
ووااالستماعع ووفي أأجزااء االبحث/االتقصي من االتقيیيیم  

ططفلك في حل االمسائل وواالتصميیم ووتحليیل االبيیاناتت تفاصيیل ثالثة مجاالتت في االريیاضيیاتت تفصل أأددااء  ·
وواالمفاهھھھيیم ووااإلجرااءااتت ووبيیانن أأجزااء ااالستنتاجج في االتقيیيیم.  

ووصف أأددااء ططفلك في مجاالتت االمواادد االسبعة "أأقل من االمعيیارر" "في أأوو قريیب من االمعيیارر" أأوو  ·
"تجاووزز االمعيیارر"  
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اعد ططفلك على االنجاححاالتقيیيیماتت االجديیدةة سوفف تس  

. لكي تكونن جاهھھھزاا للكليیة تقيیس االمهھاررااتت في االعالم االحقيیقي ·
وومكانن االعمل٬، يیحتاجج ططفلك تطبيیق معرفة وومهھاررااتت من خاللل 

االتفكيیر االنقديي وواالكتابة االتحليیليیة ووحل االمشكالتت. تقيیس االتقيیيیماتت 
االجديیدةة في االلغة ااإلنجليیزيیة وواالفنونن وواالريیاضيیاتت االمهھاررااتت االتي 

هھا االطالب عندما يیتخرجج.يیحتاج  

. تشمل االتقيیيیماتت االجديیدةة إإنهھاء االتدرريیب من أأجل ااالختبارر ·
أأنشطة تعكس عن قربب أأكثر ما يیتعلمهھ ططفلك في االفصل. ووهھھھي 

تقدمم فهھم أأكثر ددقة عن معرفة االطفل أأكثر من ااالختباررااتت االسابقة٬، 
ألنهھا تطلب من االطالبب إإظظهھارر ووتطبيیق ما يیعرفونهھ بدال من ااختيیارر 

ة االصحيیحة من سؤاالل متعددد االخيیاررااتت.ااإلجاب  

. يیجب عليیك عن تحددد ما إإذذاا كانن االطالبب في مسارر االنجاحح ·
تكونن قاددرراا على معرفة ما إإذذاا كانن لدىى ططفلك االمعرفة وواالمهھاررااتت 

االتي يیحتاجهھا للتقدمم إإلى االمرحلة االتاليیة في ذذلك االموضوعع. تقدمم 
يیاء ااألمورر االتقيیيیماتت االجديید فحصا أأكادديیميیا ووتساعد االمعلميین ووأأوول

في معرفة ما إإذذاا كانن االطالبب في االمسارر االصحيیح للكليیة وواالوظظيیفة 
في كل مستوىى ددررااسي.  

ااستخداامم االتقنيیة لتقديیم معلوماتت أأفضل للمعلميین ووأأووليیاء  ·
. تشمل ااالختباررااتت على ااالنترنت تنوعا أأكبر في ااألسئلة ااألمورر

 ووأأكثر أأمانا من ااالختباررااتت االوررقيیة. تتكيیف ااالختباررااتت مع
ااستجاباتت كل ططالب ووتنتقل إإلى أأسئلة أأكثر سهھولة أأوو صعوبة 

بحيیث يیمكنهھم قيیاسس مستوىى فهھم االطالب.  

. يیكونن لدىى االمعلميین ووصوال تقدمم فرصا للتدخل االمبكر ·
للتقيیيیماتت االمؤقتة االتي يیمكن إإددااررتهھا خاللل االعامم لفحص االتقدمم 

طط االمحرزز من قبل االطالب. إإذذاا كانن لدىى ااألساتذةة معلوماتت حولل نقا
االقوةة ووااحتيیاجاتت ططفلك يیمكنهھم ددعم تعلم ططفلك.  

. تحل محل ااختباررااتت االواليیة في ااإلنجليیزيیة وواالريیاضيیاتت ·
تم إإنشاؤؤهھھھا بوااسطة خبراا وومعلميین. تحل االتقيیيیماتت االجديید 
ااختباررااتت ستارر االقديیمة في االلغة ااإلنجليیزيیة وواالريیاضيیاتت.  

. تشمل تدعم االطالبب من ذذوويي ااالحتيیاجاتت االخاصة ·
االجديید مصاددرر لمساعدةة متعلمي االلغة ااإلنجليیزيي االتقيیيیماتت 

وواالطالبب من ذذوويي ااإلعاقاتت في إإددااررةة ما يیعرفونهھ وويیقدرروونن على 
أأددااءهه.  

 

إإذذاا كانت لديیك أأسئلة حولل االتقيیيیماتت االجديیدةة٬، يیرجى عدمم االتردددد في ااالتصالل 
بمعلم االطفل أأوو االمدررسة أأوو ااتحادد أأووليیاء ااألمورر وواالمعلميین. نحن جميیعنا هھھھنا 

دةة في نجاحح ططفلك.للمساع  

	  
	  
 

	  

  capta.org/resourcesقم بزيیاررةة 

 إإددااررةة من االمجاني االدررجاتت تقيیيیم ددليیل على للحصولل
 في وواالمعلميین ااألمورر أأووليیاء ااتحاددوو كالفوررنيیا في االتعليیم

.كاليیفوررنيیا  

 

	  



االذهھھھابب إإلى أأبعد من ذذلك: االمعايیيیر االجديیدةة في كاليیفوررنيیا 
فيیما يیتعلق باللغة ااإلنجليیزيیة وواالفنونن وواالريیاضيیاتت.  

تعتبر االمعايیيیر االجديیدةة االخاصة بكاليیفوررنيیا في االلغة ااإلنجليیزيیة وواالفنونن 
لطريیقة االتي تضمن من خاللهھا وواالريیاضيیاتت جزء من تحديیث شامل ل

مدااررسنا أأنن يیتفوقق جميیع االطالبب. فهھي تقدمم توجيیهھاتت أأكثر عمقا ووثرااء 
ووعالقة مع أأهھھھداافف تعليیميیة ووااضحة لكل مستوىى للمساعدةة في إإعداادد ططفلك وو 

كل ططفل للتنقل بنجاحح في عالمنا االمتغيیر.  

 

ووكيیفيیة إإليیكم بعض االمصاددرر االمتميیزةة لمعرفة االمزيید عن االمعايیيیر االجديیدةة 
مساعدةة أأططفالك في هھھھذاا االعامم االدررااسي.  

إإددااررةة االتعليیم في كاليیفوررنيیا.  ·  
أأقرأأ االمعايیيیر ووأأبحث في مجموعة من االمصاددرر االتي تدعم االتنفيیذ 

www.cde.ca.gov/re/cc/  
 

هھھھنالك أأيیضا قسم مع مصاددرر ووتوجيیهھاتت لمجتمع االتعليیم االخاصص  ·
www.cde.ca.gov/sp/se/cc/  

 
مورر وواالمعلميین في وواليیة كاليیفوررنيیا لنجاحح االطالب.ددليیل ااتحادد أأووليیاء ااأل ·  

ددليیل مكونن من أأرربعة صفحاتت لكل مستوىى ددررااسي يیشمل أأبرزز االمعايیيیر 
ووااألفكارر االتي تدعم  االتعلم في االمنزلل ووأأسئلة لكي تسألل معلم ططفلك عنهھا. يیتوفر 

www.capta.org/commoncore : في ستة لغاتت  
 

لس مدااررسس غريیت سيیتيخاررططة االطريیق ألووليیاء ااألمورر من مج ·  
أأنظر لصورر لثالثة سنوااتت تظهھر أأنن االمعيیارر االذيي تم ااختيیاررهه يیتطورر من سنة 

إإلى أأخرىى بحيیث يیكونن ططفلك مستعداا للكليیة وواالوظظيیفة بعد االتخرجج من االمدررسة 
www.cgcs.org/Domain/36االثانويیة.   

 
· Ed100.org  

www.ed100.org. االفهھم سهھلة بلغة كاليیفوررنيیا في االتعليیم نظامم على ااططلع  
 

مكتب االمساعدةة في االوااجب االمنزلي. لديیك سؤاالل حولل االوااجب االمنزلي  ·
االخاصص بابنك؟ أأبحث بالصف أأوو بالموضوعع ووتصفح عن ططريیق أأشرططة االفيیديیو 

  www.thehomeworkhelpdesk.orgاالتعليیميیة أأوو ااسألل سؤاالل خاصص بك 
 

ألمورر وواالمعلميین كانن بطال للتعلم. يیقدمم هھھھذاا االموقع االذيي يیرعاهه ااتحادد أأووليیاء اا ·
االوططني االنصائح وواالحقائق االسريیعة وواالتوجيیهھاتت االتي تساعد ططفلك٬، بما في ذذلك 

االبراامج االمصممة لتطويیر مهھاررااتت ططفلك في االمجاالتت االتي يیحتاجونن فيیهھا 
www.bealearninghero.org/skill-builderللدعم.   
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االخاصة بك 529فهھم خطة   

هھھھي خطة ااددخارر تتمتع  529خطة 
بمزاايیا ضريیبيیة ترعاهھھھا االواليیة بهھدفف 

مساعدةة ااألسر في ااالددخارر للكليیة. تقدمم 
كاليیفوررنيیا برنامج ااالددخارر للكليیة وواليیة 

سكوالررشيیر. إإضافة إإلى االعديید من 
االمزاايیا. يیمكنك فتح حسابب سكوالررشيیر 

 ددووالرر فقط. قم بزيیاررةة  25بمبلغ 
scholarshare.comد.لمعرفةاالمزيی  

مصاددرر إإضافيیة  

تتوفر االعديید من االمصاددرر االمجانيیة 
للمساعدةة في االبحث االمهھني وواالتخطيیط 

شارريي االمدررسة هھھھم للكليیة. يیعتبر مست
االمصدرر للمعلوماتت االحاليیة عن 

االتوظظيیف وواالكليیاتت. تخصيیص بعض 
االوقت لمقابلة مستشارر االمدررسة قد يیعني 

لك االكثيیر وويیساعدكك بأفكارر االعمل 
وواالتقيیيیماتت لقيیاسس ااهھھھتماماتت ططفلك 
االمهھنيیة وواالمدااررسس االمهھنيیة/االتقنيیة 

وواالمزيید . تعتبر مدررستك أأوو االمكتبة 
لمصاددرر االمجانيیة االمحليیة مصدرريي من اا

االتي تقدمم لك االمساعدةة في خططك 
االمستقبليیة.  

 

اابدأأ صغيیراا ووفي ووقت مبكر  

يیمكن أأنن تكونن مهھمة ااالددخارر للكليیة 
هھھھائلة٬، وولكن كلما بدأأتت في ووقت مبكر 

كلما كانن ااحتمالل أأنن يیذهھھھب اابنك إإلى 
االكليیة وولديیهھ االمالل االكافي ليیدفعهھ كبيیراا. 
ن أأظظهھرتت عدةة ددررااساتت أأنن ااألططفالل االذيی
 6لديیهھم ااددخارر للجامعة فرصتهھم تزيید بـ

مرااتت في ددخولل االجامعة.  7إإلى 
االمفتاحح هھھھو أأنن تبدأأ في ااالددخارر.  

قم بمرااجعة شؤوونك االماليیة  

يیمكن أأنن يیكونن ااالددخارر للكليیة شاقا٬، 
لهھذاا فإنهھ من االمهھم أأنن تلقي نظرةة 

فاحصة على أأمواالك ووتحديید أأيي أأمواالل 
متاحة يیمكنك أأنن تساهھھھم بهھا بشكل 

تجاهه ااالددخارر إإلى االكليیة. ال توجد  منتظم
مساهھھھمة صغيیرةة ووكل قليیل يیساعد.  

حددد هھھھدفك  

% من نفقاتت 100قد ال يیكونن ددفع نسبة 
االكليیة االمستقبليیة لطفلك هھھھدفا ووااقعيیا  

لبعض أأووليیاء ااألمورر٬، لحسن االحظ٬، فإنن 
االحصة االتي تدخرهھھھا هھھھي جزء من 

ااسترااتيیجيیة أأكبر للمساعدةة في االدفع 
منطقي ألسرتك  للكليیة. حددد هھھھدفا

ووخطط ووفقا لذلك.  
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(ووكيیف ستدفع لهھا) اابدأأ في االتفكيیر في االكليیة  
ال يیعتبر االوقت مبكراا جداا ووال متأخراا للتخطيیط لمستقبل ططفلك في االكليیة ووكيیفيیة تطويیر خاررططة ططريیق ااددخارركك 

للكليیة  

في برنامج ااالددخارر للكليیة  529يیعمل ااتحادد أأووليیاء ااألمورر وواالمعلميین في كاليیفوررنيیا ووسكوالررشيیر كاليیفوررنيیا 
علق بأهھھھميیة ااالددخارر للكليیة. إإليیك عددد من االخطوااتت االتي يیمكنك ااتباعهھا لتطويیر كفريیق ووااحد لزيیاددةة االتوعيیة فيیما يیت

خاررططة االطريیق لالددخارر لطفلك عندما يیصل إإلى مرحلة االكليیة.  
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 هھھھنالكك ااتحادد أأووليیاء أأموورر وومعلميینن ووااحدد 
 

يیعتبررااتحاددأأووليیاءااألموورروواالمعلميینجززءاامنالمددررسةووااألسررةةوواالحيیاةةفيیالحيی
االتي تحدددد مشارركة ااألسررةة. إإذذاا لمم  سنة٬،وواالمؤؤسسة 115 لمددةةتززيیددعنن

يیمكنكك  تكنن مددررستكك جززءاا منن ااتحادد أأووليیاء ااألموورر وواالمعلميینن بعدد٬،
تكوويینن ااتحادد أأووليیاء أأموورر وومعلميینن وومووااصلة إإررثنا االمستمرر منذذ قررنن 

منن االززمانن لألططفالل ووااألسرر وواالمجتمعاتت االمحليیة.  

	  
capta.org 

	  

 أأحضرر االمؤؤتمرر 
	  

 أأبقى حتى موعد االعطلة
	  
	  
	  

يیضم االمؤتمر متحدثيین مشهھورريین ووططنيیا ووووررشش عمل 
ووووررشش عمل جذاابة وواالمشارركة في أأنشطة. يیعتبر مؤتمر 

هھھھو  2016أأووليیاء ااألمورر وواالمعلميین لواليیة كاليیفوررنيیا لسنة 
االمكانن االمناسب للتوااصل من أأجل نجاحح االطالبأ  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

4- مايیوفيیسانديیيیغو 7  
capta.org/convention 
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