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  دل�ل األول�اء              
  The Pennsylvania Alternate System of Assessment PASA بنسلفان�ا للتقي�م البد�لنظام 

 ؟PASAلتقي�م البد�ل بنسلفان�ا ل ماهو نظام

إدراج جميع  (LEA) أن تضمن الوال�ات ووكاالت التعل�م المحل�ة (IDEA) 2004األفراد ذوي اإلعاقة لعام  تعل�م قانون ينص

ي جميع برامج التقي�م العامة ع� مستوى الوال�ة والمنطقة. تم تط��ر 
 نظام بنسلفان�ا للتقي�ماألطفال ذوي اإلعاقة �ف

ا لهذا البدل لتلب�ة احت�اجات  (PASA)البد�ل ي التقي�م  غ�ي القادر�ناإلعاقات المعرف�ة أ���  ذوي الطالبوفق�
ع� المشاركة �ف

ا�ة مع ي بنسلفان�ا �ش
�سخة من لتط��ر أحدث  Dynamic Learning Maps العام حىت مع التسه�الت. عقدت وزارة التعل�م �ف

  PASA.تقي�م 

ي �ق�مها 
 ؟PASA نظامما�ي المجاالت اليت

مستوى المعرفة والمهارات المكتسبة  PASA�ق�س تقي�م 

 لدى األطفال ذوي اإلعاقات اإلدرا��ة الجس�مة من خالل

عاي�ي المحتوى مهام األداء. يتما�ش هذا التقي�م مع م

ي وال�ة بنسلفان�ا مع 
ع� مستوى  إجراء تقل�لاأل�اد��ي �ف

االختبار الموحد ع� مستوى  ع� غرار الحجم والمحتوى. 

هو  PASA تقي�م إن الغرض من)، فPSSAوال�ة بنسلفان�ا (

توف�ي المعلومات للمناطق التعل�م�ة ومقد�ي الخدمات 

ف تعل�م  ي تحسني
التعل�م�ة اآلخ��ن الذين س�ساعدونهم �ف

 11و  8-3الصفوف  ع� PASAتقي�م  األطفال. يتم تطبيق

ي كل من 
�ة (�ف ف  وع�وال��اض�ات ،  )ELAمهارات اللغة اإلنجل�ي

ي  11و  8و  4الصفوف 
لم��د من المعلومات العلوم.  مادة �ف

ي اختبارات المستخدمالمحتوى حول 
مهارات اللغة  �ف

�ة ف  ير�� مراجعة ،  PASAوال��اض�ات والعلوم  ELA اإلنجل�ي

 . المستندات الخاصة بكل مادة تعل�م�ة

 

ي 
، ق��ب من الهدف، �ف ئ ي المست��ات التال�ة: نا�ش ماذا تعىف

 المستوى الهدف أو مستوى متقدم؟ 
 :  يتم تحد�د مست��ات األداء ع� النحو التا�ي

ئ  • : ُ�ظهر الطالب فهما ناشئا وقدرة ع� تطبيق نا�ش
ي تمثلها العنا�  معرفته للمحتوى والمهارات الىت

 )Essential Elementsاألساس�ة (
ب فهم الطالب وقدرته من الهدفق��ب   • : �ق�ت

ع� تطبيق معرفته للمحتوى المطلوب والمهارات 
ي تمثلها العنا� األساس�ة.   المتوقعة الىت

ي المستوى الهدف  •
: فهم الطالب وقدرته ع� �ف

ي تمثلها  تطبيق معرفة المحتوى والمهارات الىت
ي الهدف

  .العنا� األساس�ة �ف
ا وقدرة : ُ�ظهر الطالب فهمستوى متقدم • ا متقدم� م�

ع� تطبيق معارف ومهارات المحتوى المستهدف 
�ة  ف ي مهارات اللغة اإلنجل�ي

 (ELA)المتمثل �ف
 .لعلومواوال��اض�ات 
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 ؟PASA لنظام تقي�مك�ف يتم تحد�د األهل�ة 

ي مدرسة طفلك. �ستخدم فرق IEPبرناج التعل�م الفردي  ف��ق من طرفهذا القرار  يتم اتخاذ 
معاي�ي وس�لة تحد�د   IEP�ف

بنعم أن �ج�ب    IEPف��ق ع�الستة.  المعاي�ي تحد�د ما إذا كان الطالب �ستوفون جميع بغرض ت   PASAلتقي�م األهل�ة
ي 
 . PASAتقي�م  ع� جميع المعاي�ي الستة حىت يتمكن طفلك من المشاركة �ف

 ؟ PASAتقي�م س�جري طف�ي ميت 

ي  األشهر ال���ع�ة مارس وأب��ل ومايو  �جب عل�ك PASA يتم إجراء تقي�م
ات االختبار عادة �ف  �شكل سنوي ، مع فتح ف�ت

 الرج�ع إ� تق��م التقي�م الخاص بمنطقة ف�الدلف�ا التعل�م�ة وكذلك التق��م المدر�ي  لطفلك لمعرفة التوار�ــــخ المحددة

ي  مدرسته PASA إلجراء تقي�م
 .�ف

ي تقي�م   ماذا �فعل المعلمون بنتائج
 ؟PASAطف�ي �ف

ي تحد�د ما�عرفه طفلك �مكن استخدام النتائج الفرد�ة للطالب المقدم
ف �ف ة فقط لمدرسة طفلك لمساعدة المعلمني

بالضبط، مما �سمح لهم بتخص�ص المنهج التعل��ي لطفلك وتطب�قه بهدف الحفاظ ع� تقّدمه. كما توفر نتائج تقي�م 

PASA  .ي تدعم المناقشات التحسين�ة والتخط�ط�ة حول المناهج والتعل�م  معلومات للمدارس والمناطق الىت

ي تقي�م  النتائجما �ي 
ي يتم اإلبالغ عنها �ف

 ؟PASAاليت

ف كل طالب   نتائجيتضمن تق��ر  داء ، والذي يوفر معلومات واسعة الملف الخاص باأل . الجزء األول من تق��ر الدرجات هو جزئني

ي الموض�ع �شكل عام. 
ي من تق��ر الدرجات هو أما حول ما �عرفه الطالب وما �مكن أن �فعله �ف

الملف الخاص الجزء الثايف

م
�
ي يتقن بالتعل الطالب. لم��د من المعلومات حول هذا الموض�ع ، �مكنك  ها ، والذي يوفر معلومات محددة حول المهارات الىت

  .PASAنتائج تقي�م دل�ل تق��ر االطالع ع� 

 محدد زمن�ا؟ PASAهل تقي�م 

لذلك إذا  ) ع� مدار عدة أ�ام، testlet�نه ال �مكن للطالب أن �كمل جزءا (�شار إل�ه باسم غ�ي محدد زمن�ا ول PASAإن تقي�م 

ف ، فلن يتسىف له إنهائه يوم الثالثاء.  ا يوم االثنني  بدأ الطالب اختبار�

؟ PASA هل يؤثر تقي�م  ع� درجات طف�ي

 .ال يؤثر هذا االختبار ع� درجات الطالب

 ؟PASAك�ف �أخذ طف�ي 

ي مدرستهم.  PASAتدار 
ا �ف ا إجراء االختبار شخص��  عن ط��ق ال�مبيوتر ؛ ومع ذلك ، �جب ع� الطالب دائم�

 ؟PASAتقي�م  طف�ي ك�ف �جري 

 أن �ح�ف شخص�ا إ� المدرسة إلجرائه. ع� الحاسوب ول�نه �جب ع� الطالب  PASA يتم إجراء تقي�م 
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ي العثور ع� نتائج
 ؟PASA تقي�م أين �مكنيف

ا من  ةكل عام بعد شه��ن من إغالق   التقار�ر الفرد�ة للطالبتتل�ت المدارس �سخ� االختبار. �مكنك أن تطلب من مدرسة  ف�ت

ا بوابة كما .  للطالب تق��ر الفرديالطفلك �سخة من  ي  الموحد ضمن قسم االختبار  األول�اءيتم ��ش النتائج أ�ض�
الملف الخاص �ف

 . بالطالب

 PASA لم��د من المعلومات حول تقي�م معلومات االتصال 
��  PASAتقي�م   إذا كانت لد�ك أسئلة أخرى حول التواصل مع مدرسة طفلك. �مكن الحصول ع� معلومات ف�ي

 . التابع لمنطقة ف�الدلف�ا التعل�م�ةموقع المدرسة الجد�د االتصال الخاصة بمدرسة طفلك من 

ي إ�جاد الم��د من المعلومات حول تقي�م 
 ؟PASAأين �مكنيف

 //:www.philasd.org/era/assessment/httpsمكتب التقي�م التابع لمنطقة ف�الدلف�ا التعل�م�ة: 

 PASA :(https://dynamiclearningmaps.org/pennsylvaniaتقي�م  مزّود (مخططات التعل�م الدينام��ي 
 

 : التابع لوزارة التعل�م لوال�ة بنسلفان�ا  PASAالصفحة الرئ�س�ة لتقي�م 

https://www.education.pa.gov/K-/Special%20Education/Assessments/Pages/Pennsylvania-
Alternate-System-of-Assessment- (PASA).aspx 
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