معلومات للوالدين عن CELLAاخلاصة بوالية فلوريدا
نصائح إلعداد طفلك ألداء اختبار CELLA
إن طفلك يتعلم مهارات اللغة اإلجنليزية كل يوم .فيما يلي بعض
النصائح ملساعدة طفلك على تعلم املزيد ،وملساعدته في يوم أداء
امتحان .CELLA
نصائح يوميَّة
1 .1احرص على أن يذهب طفلك للمدرسة بانتظام .كلما قضى
طفلك في املدرسة وق ًتا أطول كلما أصبح من األرجح أنه سيؤدي
االمتحانات جيداً.
2 .2قم بتشجيع مجهودات طفلك في تعلم اإلجنليزية وكل املواد
الدراسية األخرى التي يتعلمها في املدرسة .إن الطالب الذي
يشعر مبساندة أسرته سيتعلم وسيؤدي االمتحانات بصورة
جيدة.
3 .3قم بتشجيع طفلك على تناول أطعمة صحية .إن الطفل الذي
يتمتع بصحة جيدة يكون لديه استعداد للتعلم وللعمل بشكل
جدي في املدرسة.
4 .4تأكد من أن طفلك يقوم بعمل الواجب املنزلي كل مساء .إن
الواجب املنزلي يساند عملية التعلم التي تتم في غرفة الصف
ومينح طفلك فرصة إضافية ملمارسة اللغة اإلجنليزية.
5 .5اجتمع مع معلم/معلمة طفلك بشكل متكرر ملناقشة التقدم
الذي يحققه .ينبغي أن يعمل الوالدان واملعلمون معا ً ملساعدة
الطالب.
وافيا من الراحة يومياً .إن
ا
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6 .6احرص
ً
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األطفال املتعبني يجدون صعوبة في االنتباه في املدرسة ،ويجدون
أيضا ً صعوبة في أداء االمتحانات بشكل جيد.
نصائح ليوم أداء امتحان CELLA
1 .1احرص على أن يكون طفلك مستريحا ً وأن يتناول وجبة إفطار
صحية.
2 .2احرص على أن يرتدي طفلك مالبس مريحة وأن يصل إلى املدرسة
في الوقت احملدد.
3 .3إذا كان طفلك يرتدي نظارة أو سماعة لألذن ،تأكد من أنه
سيتذكر استخدامهم أثناء االمتحان.
4 .4إذا كان من املفترض أن يحصل طفلك على تسهيالت متعلقة
بإجراء االمتحان (مثالً ،استخدام نسخة من االمتحان مطبوعة
بخط كبير) ،تأكد من حصوله على هذه التسهيالت.
5 .5أخيراً ،شجع طفلك على االسترخاء .إن التشديد على أهمية
نتائج االمتحان قد يؤدي إلى أن يصبح الطفل متوترا ً مما يجعل من
الصعب عليه أن يقدم أفضل ما عنده في االمتحان.

ما هي CELLA؟
(C(Comprehensive English Language Learning Assessment
 CELLAالتقييم الشامل لتعلم اللغة اإلجنليزية هو اختبار لطلبة
فلوريدا الذين يتم تصنيفهم على أنهم متعلمي اللغة اإلجنليزية
( .)ELLsيقوم  CELLAبقياس مدى التقدم الذي يحرزه متعلمي اللغة
اإلجنليزية ( )ELLsفي مهارات االستماع والتحدث وقراءة وكتابة اللغة
اإلجنليزية.
هناك أربعة مستويات لـ:CELLA
املستوى  Aللصفوف الدراسية رياض األطفال  -الصف 2
املستوى  Bللصفوف الدراسية 3-5
املستوى  Cللصفوف الدراسية 6-8
واملستوى  Dللصفوف الدراسية .9-12
كم مرة يؤدي متعلمو اللغة اإلجنليزية ( )ELLsاختبار CELLA؟
CELLAسنويا إلى أن يتم
يؤدي متعلمو اللغة اإلجنليزية امتحان
ً
تصنيفهم على أنهم يتقنون اإلجنليزية.
كيف يتم إجراء االمتحان؟
بالنسبة لرياض األطفال ،يقوم املعلم/املعلمة بإجراء األقسام األربعة
لالمتحان بشكل فردي لكل طالب/طالبة على حدة .الطلبة في
الصفوف الدراسية  1-12يؤدون القسم اخلاص بالتحدث ٌ
كل على حدة
مع معلم/معلمة؛ يتم أداء أقسام االستماع والقراءة والكتابة بصورة
جماعية.
كيف يتم استخدام نتائج اختبار CELLA؟
إن نتائج امتحان :CELLA
•تزوِّد املعلمني و اآلباء مبعلومات عن مدى التقدم الذي يحققه
الطالب في تعلم اإلجنليزية .ويستخدم املعلم/املعلمة هذه
املعلومات لتحديد متى يصبح الطالب مستعدا ً للخروج من
برنامج “اإلجنليزية ملتحدثي اللغات األخرى” (.)ESOL
•توفر معلومات عن مدى جناح املدارس واملناطق التعليمية في
إرضاءاحتياجات متعلمي اللغة اإلجنليزية.
•توفر معلومات للهيئات التعليمية واجلمهور عن مهارات اإلجنليزية
لدى متعلمي اللغة اإلجنليزية والتقدم الذي مت حتقيقه في كل عام
دراسي.

 CELLAصوصخب ىرخأ ةلئسأ كيدل ناك اذإ كلفط ةسردمب لصتا

