
 لفهم تعلم طفلك وتطوره خالل العام بشكل أفضل فمن املهم

 الرجوع إىل جميع املعلومات الواردة يف تقرير نهاية العام

 لطفلك. ويكون ُمعلم طفلك قد قدم يف تقرير طفلك تعليقات

 يف مجاالت مثل

• طفلك كمتعلم 

• تطور طفلك االجتامعي والشخيص 

• تعلم طفلك عرب املنهج الدرايس 

• الطرق التي ميكنك بها زيادة الدعم يف تعلم طفلك. 

 عند إكامل تقرير نهاية العام، سيكون ُمعلم طفلك قد وضع يف

 االعتبار الطرق املختلفة التي عمل بها مع طفلك خالل العام،

 مبا يف ذلك العمل يف الفصل الدرايس والعمل خارج الفصل

 الدرايس والتعلم عن بُعد. ونظراً للظروف االستثنائية التي

 واجهتها أنت وطفلك وُمعلمه خالل هذا العام الدرايس، فقد

 يتغري تقرير طفلك قليالً عن تقرير املدرسة األخري. وسيستخدم

 ُمعلم طفلك املعلومات التي قام بجمعها خالل العام مبا يف ذلك

 نتائج االختبار املوحد ملساعدته يف التخطيط لكيفية دعم طفلك

عندما يتم إعادة فتح املدارس يف سبتمرب

 بالنسبة لآلباء وأولياء األمور الذين ليسوا عىل دراية باالختبارات

 املوحدة والغرض منها وكيف ميكنك تفسري الدرجات الواردة

فيها، فقد تكونون مهتمني بقراءة ورقة املعلومات املتاحة عىل

ncca.ie/primary/reporting-and-transfer

 يُرجى املالحظة: يف حال كان لديك أية تساؤالت بشأن تقرير

 نهاية العام لطفلك فيجب عليك االتصال مبدرستك بالطريقة

املعتادة

االختبار القيايس
 2021/2020

 

 فهم درجات االختبار املوحد لطفلك يف سياق تقريره
/لنهاية العام الدرايس 2021/2020

نرشة معلومات للوالدين

 قد يكون مرض كوفيد-19 وإغالق املدارس أثر يف العام املايض

 عىل األطفال بعدة طرق، وبناء عليه فإنه من املهم أخذ ذلك يف

االعتبار عند قراءة تقرير نهاية العام الخاص بطفلك

 تستخدم املدارس يف كل عام اختبارات موحدة يف مادة

 الرياضيات والقراءة مع األطفال يف الصف الثاين والرابع

 والسادس ويتم مشاركة نتائج هذه االختبارات من خالل تقارير

 نهاية العام. وتوفر االختبارات املوحدة ملحة رسيعة عن تقدم

 طفلك يف مجال محدد من مجاالت تعلمه، وهي ال ترسم و

 ليس بإمكانها أن ترسم الصورة الكاملة لطفلك كمتعلم. وتم

 تطوير االختبارات املوحدة لتظهر املتوسط بني عدد كبري من

 األطفال. وحيث إن االختبارات قد وضعت قبل ظهور مرض

 كوفيد-19، فهي ال تأخذ يف االعتبار الجائحة والطرق التي غريت

 بها الحياة يف املدارس االبتدائية يف العام املايض. ويعني هذا أن

 االختبارات املوحدة موضوعة لألطفال الذين مل يتعرضوا

 لظروف إغالق املدارس والتعلم عن بُعد لفرتات طويلة. ونتيجة

 لذلك، قد تالحظ أن نتيجة االختبار املوحد لطفلك قد اختلفت

 منذ آخر مرة متت مشاركة نتيجة اختباره

معك.


