شباط /رفباير2020
السادة أرس طالب المرحلة االبتدائية،
ف عام  ،2016أصدرت هيئة ميشيجان ر
التشيعية قانون ( Read by Grade Threeإجادة القراءة يف الصف الثالث) وذلك ضمن
ي
جهودها الرامية إىل التأكيد عىل خروج الطالب من الصف الثالث وهم يجيدون مهارة القراءة يف تلك المرحلة التعليمية أو ما بعدها.
ويلزم القانون المناطق التعليمية بإجراء أنشطة التقييم الخاصة بالقراءة وذلك لطالب مرحلة رياض األطفال ()Kindergarten Plus
عب الصف الثالث وذلك بهدف التعرف عىل الطالب الذين قد يحتاجون مساعدة إضافية الجتياز امتحانات المرحلة التعليمية .كما
ر
ينص القانون عىل أن طالب الصف الثالث قد يعيدون الصف الثالث ف حال عدم تجاوزهم ر
معايب
بأكب من مرحلة تعليمية واحدة
ر
ي
اإلنجلبية) يف ربيع الصف الثالث.
التقييم الخاصة باختبار ( English Language Arts M-STEPاختبار  M-STEPلتقييم آداب اللغة
ر
رج متابعة القراءة لالطالع عىل إجابات عىل األسئلة الشائعة المتعلقة بقانون " "Read by Grade Threeلوالية ميشيجان.
ُي ر
كيف يتم تحديد الطالب الذين لديهم مشاكل يف القراءة؟
الت تتم خالل أول شهر من بداية الدراسة للمساعدة عىل قياس مدى معرفتهم وقدراتهم .وبعد اجتياز
يخضع الطالب ألنشطة التقييم ي
اس ،يقوم مسؤولو المنطقة التعليمية بمراجعة بيانات الطالب للتعرف عىل الطالب الذين
ر
الد
العام
أنشطة التقييم األولية مع بداية
ي
ً
ً
اس لنهاية العام .ويخضع هؤالء الطالب لخطة تطوير مهارات
يحتاجون دعما إضافيا حت يستطيعوا اجتياز امتحانات الصف الدر ي
فه المستند الذي يحدد كيف سيقدم المدرسون الدعم للطالب
القراءة الفردية ( .)IRIPوأما خطة تطوير مهارات القراءة الفردية ي
لمساعدتهم عىل النهوض بمهاراتهم يف القراءة .يتم تقييم الطالب مرة أخرى يف شهر يناير لتحديث بيانات خطط تطوير مهارات القراءة
الفردية أو للتعرف عىل أي طالب جدد قد يعانون مشاكل يف القراءة.
وف الوقت الذي يتطلب فيه القانون قيامنا بإعداد تلك الخطط فقط للطالب يف مرحلة رياض األطفال ( )Kindergarten Plusمن
ي
خالل الصف الثالث ،نحن ملبمون بتقديم الدعم لتنمية مهارات القراءة طول فبة دراسة الطالب .ويشارك طالب المرحلت ري الرابعة
ً
ً
الصفي الرابع والخامس أيضا ،إذا دعت
اس .وسيواصل طالب
ر
والخامسة أيضا يف أنشطة تقييم مهارات القراءة عىل مدار العام الدر ي
تلق الدعم المطلوب الجتياز امتحانات المرحلة التعليمية.
الضورة ،ي
يعت أن هؤالء الطالب سيخضعون لخطة اإلعادة
إذا كان طالب الصف الثالث يخضع لخطة تطوير مهارات القراءة الفردية ،فهل هذا ي
المحتملة؟
يتم إعداد خط تطوير مهارات القراءة الفردية لهؤالء الطالب الذين يواجهون خطورة عدم اجتياز امتحانات المرحلة التعليمية لنهاية
العام .معظم الطالب الذين يخضعون لخطط تطوير مهارات القراءة الفردية لن يستطيعوا تسجيل ر
أكب من سنة واحدة تحت المرحلة
التعليمية حسب ما حددته وأقرته اإلدارة التعليمية بوالية ميشيجان حول أنشطة التقييم الخاصة باختبار  M-STEPيف التعليم يف
ً
الصف الثالث .والطالب الذين يخضعون لخطط تطوير مهارات القراءة الفردية قد يحتاجون فقط ً
إضافيا لمساعدتهم عىل اجتياز
دعما
ً
معايب المرحلة التعليمية .وهناك عدد محدود جدا من الطالب ممن تم إقرار احتياجهم لخطط تطوير مهارات القراءة الفردية سيتم
ر
اختيارهم للخضوع لخطة اإلعادة.
كيف تم اختيار الطالب للخضوع لخطة اإلعادة المحتملة بنهاية الصف الثالث؟
يشارك طالب الصف الثالث يف اختبار  M-STEPيف ربيع الصف الثالث .وأما اختبار  M-STEPفهو اختبار ميشيجان لقياس مدى
بمعايب المرحلة التعليمية .إذا استطاع الطالب
التقدم يف التعليم .ويقيس اختبار  M-STEPمدى معرفة الطالب وقدراتهم فيما يتعلق
ر
ً
ر
البيد
عب ر
تحقيق واجتياز مرحلة تعليمية واحدة أو أكب بعد مستوى القراءة الخاص بالصف الثالث ،فإن الوالية سبسل لكم خطابا ر
المسجل (بما يستوجب وجود شخص ما يف المبل يف ذلك الوقت للتوقيع عليه) وذلك إلبالغكم بأن الطالب قد تحدد خضوعه لخطة
ً
ُ
اإلعادة .وسبسل الخطابات خالل  14يوما من استالم الطالب لنتيجة اختبار .M-STEP

ً
بكثب من نقاط المهارة الخاصة بالتقييم .وطبقا لمستويات
والجدير بالذكر أن الدرجات الفاصلة الخاصة بخطة اإلعادة المحتملة أقل ر
ً
األداء يف اختبارات ميشيجان لقياس مدى التقدم يف التعليم السابقة ،نتوقع خضوع عدد محدود جدا من طالب الصف الثالث يف
ويست بلومفيلد ضمن خطة اإلعادة المحتملة.
الصفي الرابع والخامس.
يشي الخضوع لخطة اإلعادة المحتملة فقط عىل طالب الصف الثالث دون طالب
ر
الت تتعلق بإعادة الطالب للمرحلة الدراسية تنطوي عىل نتائج مختلطة يف أحسن األحوال .ونعتقد أن
وعالوة عىل ذلك ،فإن األبحاث ي
قرار إعادة الطالب للمرحلة الدراسية يجب أن يصدر من المدرسة ً
الت يقدمها اآلباء وليس فقط عىل أساس نتائج
اإلفادة
عىل
بناء
ي
الت ستحقق مصلحة كل طالب إىل أقىص حد ممكن.
اختبار موحد .وسنواصل التشاور مع اآلباء التخاذ القرارات ي
ولكنت ضد هذا القرار؟
ماذا أفعل إذا قررت الوالية أن طالب المرحلة الثالثة يجب أن يخضع لخطة اإلعادة
ي
تستطيع أرس الطالب ،ممن تقرر خضوعهم لخطة اإلعادة لنفس المرحلة الدراسية،إبالغ مدرسة الطفل برفضهم خضوعه لخطة
اإلعادة .ويجب عىل األرس أن تتواصل مع المدرسة خالل ً 30
يوما من تاري خ استالم اإلخطار المتوقع الخاص بإعادة الطالب لنفس
مرحلته الدراسية .والقانون يصف هذه الحالة بأنها "حالة إعفاء لسبب مقنع".
ً
وسنعقد اجتماعات لآلباء قريبا بعد أن ترسل الوالية الخطابات لمساعدة اآلباء واألوصياء ،ممن تقرر خضوع أبنائهم لخطة اإلعادة ،عىل
تقديم طلب إعفاء لسبب مقنع إذا كانوا يرغبون يف ذلك.
ه
وتواصل اإلدارة التعليمية بوالية ميشيجان إعداد وصياغة اإلرشادات والمعلومات لتقديمها لألرس والمناطق التعليمية ألن هذه ي
الخاضعي لإلعادة .وسنقوم ر
بنش المزيد من المعلومات حول الخطوات المطلوبة
السنة األوىل لتطبيق النظام المتوقع تحديد الطالب
ر
لطلب اإلعفاء بمجرد جاهزيتها.
يمكنت الحصول عىل المزيد من المعلومات حول قانون "إجادة القراءة يف الصف الثالث"؟
من أين
ي
ون لإلدارة من
المزيد من المعلومات حول القانون والتحديثات الصادرة عن اإلدارة التعليمية بوالية ميشيجان متاحة عىل الموقع اإللكب ي
خالل ( Read by Grade Three - Parent Awareness Toolkitإجادة القراءة يف الصف الثالث  -دليل توعية اآلباء).
ً
معيُ ،ي ر
رج التواصل مع مدير المدرسة .شكرا لكم عىل وقتكم الذي قضيتموه يف
إذا كانت لديكم أي استفسارات أو أسئلة حول طالب ر
التعرف عىل المزيد من المعلومات حول قانون والية ميشيجان بشأن "إجادة القراءة يف الصف الثالث".
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