
ELPA21 معلومات لآلباء عن 

 أآلباء/ أولياء األمور / األوصياء:
مارس سيقوم الطالب بأخذ  9فبراير و  31م بين أياما 

    13إختبار  تقييم إجادة اللغة اإلنجليزية للقرن أل  
      والمعروف أيضاً بإسم                           

   ELPA21                                                              

هو تقييم على االنترنت  تم تصميمها هذا أإلختبار  
لقياس أداء متعلمي اللغة اإلنجليزية وألتقدم ألمحرز 
من صف  ألرياض إلى ألصف ألثانى عشر،  لتحقيق 
ألتعليم ألعالى ) الكلية( وأإلستعداد ألمهنى .تم 
تصميم وحدات هذا أألختبار   لجمع أدلة تظهر بأن 
ألطالب يحرز تقدما و ينجز معايير أللغة ألمطلوبة ، 

هذه ألمعايير تسلط ألضوء  على مدى أتقان ألطالب 
 للغة  ومهارات استخدام اللغة في جميع المجاالت.

 نتائجكل المعلومات وألملحوظات ألتى تم جمعها من 
أإلختبار تمكن ألمعلمين من تحديد نقاط القوة لدى 

الطالب وتحديد المجاالت التي قد يحتاج فيها ألطالب 
إلى تركيز إضافي. تمكن بيانات التقييم ألمعلمين من 

صنع القرار السليم وتوفير التركيز  الستعراض 
 وتحسين العملية التعليمية.

يطلب من جميع متعلمي اللغة أإلنجليزية في والية أيوا الخذ هذا أإلختبار سنويا بما في 
ذلك الطالب الذين قام أآلباء / أولياء أألمور برفض  خدمات متعلمي اللغة اإلنجليزية .  

التعليمي. ألمسلكنتائج التقييم تساعد على إعداد الطالب التخاذ الخطوة التالية في   
إذا كان لديك أي أسئلة حول أإلختبار، يرجى االتصال بالمعلم ألذى يدر ِّس متعلمي اللغة 

 اإلنجليزية بمدرسة ألطفل.

 

 

Think. Learn. Grow. 

ما هى فوائد إختبار أل 

ELPA21 

يتم تدبير ألتنمية أللغوية قى ٠
مجاالت أإلستماع، ألتحدث، ألقراءة 
وألكتابة. و يحدد مناطق ألضعف و 

 ألقوة فى هذه ألمجاالت.

 

كما يقاس ألنمو أللغوى من سنة  ٠
 ألى أخرى على جدول موحد..

 

مقارنة أداء ألطالب مع غيره من  ٠
ألطالب على مستوى ألوالية و 

 ألدولة.
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