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 )FSA( األساسیةمھارات التقییم 
 معلومات ھامة ألولیاء األمور

 ؟ األساسیةمھارات الھو تقییم ما 
 Foundation(أو باللغة اإلنجلیزیة  األساسیةمھارات التقییم في  مقاطعة بریتش كولومبیافي  7و  4 ینجمیع الطالب في الصفیشارك 

Skills Assessment( ویدعى اختصاراً بـ)FSA( ، القراءة والكتابة والحساب (مھارات الریاضیات). وتستند لمعرفة تقییم سنوي وھو
في الغرض الرئیسي من التقییم یتمثل ویتم تطویرھا من قبل معلمي الصفوف.  كولومبیابریتش   قاطعةمالتعلیم في على منھج  ییماتالتق

المھارات األكادیمیة األساسیة. یتم استخدام  في تعلممدى نجاح الطالب  على متابعةالمناطق التعلیمیة والمدارس ومساعدة وزارة التربیة 
  .طویرلتمن أجل امدارس في التخطیط وال ة التعلیمیةوالمنطق التربیة المعلومات من قبل وزارة

ً  منمعینة  لفترةالمھارات األساسیة الھامة  في تعلمالطالب نجاح مدى  عن نبذة )FSA( تقییم یوفر  الوقت. یتم استخدام أفضل المعلومات جنبا
 .إلى جنب مع تقییم المعلم والمعلومات المدرسیة األخرى

 )؟FSA(  الـ نرى نتائجسمتى 
العام  وبحلول نھایة . اكتوبر/ تشرین االول و نوفمبر/ تشرین الثاني شھري في الحالي للعام الدراسي )FSA(الـ  إجراء تقییمیتم  سوف

 األجوبة كتیباتو الفردیة الطالب نتائجسیتم إرسال  والجمھور. للمدارس المدرسةالتعلیمیة والمنطقة على مستوى  النتائج ستتاح الدراسي،
 ةاستجابكانت كیف التقییم و موادلمعرفة  الفرصة أولیاء األمور وھذا یعطي . دیسمبر/ كانون االول شھرنھایة  المنزل قبلإلى  الطالب مع

 مي أطفالكم.معل من الحصول على المعلومات من األفضل .أطفالكم قدرة صورة كاملة عن وال یقدم فقطیعتبر ھذا نبذة ، مرة أخرى .أطفالھم

   الطالب؟ (درجات)  عالمات مع  )FSA(  الـ ھل یتم حساب تقییم
 ولكن مستوى الصف أو ةمعین أي مادة (درجات) عالماتب عالقةولیس  للتقییم  أیة  الوقت منمعینة  لفترةلطالب ا مھارات تظھر النتائجكال. 

ً ی  اتواالجتماعی مواد العلوم یقرأ الطالب على سبیل المثال،المناھج الدراسیة. و عبر الصفوف اسیةساأل المھارات في تطویر ظھر تقدما
 .الریاضیات إلى جانب موضوعات أنشطة أو األرقام في یعملون مع وھم وكذلك فنون اللغة

  ؟)FSA(  الـ لتقییم سیخضع الذي مْن 
 . واالستثناءات الوحیدة ھي: أ) الطالب الذین لدیھم خطط التعلیم الفردي)FSA( تقییمفي  7و  4 ینالصفطالب كل من المتوقع أن یشارك 

أدائھم في على بشكل كبیر  المؤثرةاإلعاقة  التي توثق ،)IEPs(وتعرف اختصاراً بـ  )Individual Education Plansأو باإلنجلیزیة (
 تبة)؛كَ ال، القارئونتعدیالت واسعة (على سبیل المثال، إلى  ونیحتاجس نالذی) IEPs( الطالب الذین لدیھم ب)  أو القراءة والكتابة أو الحساب.

 التي تكفلبعد إلى مستوى من الكفاءة  یصلواالذین لم ) ESLالطالب الذین تعتبر اللغة اإلنجلیزیة لغتھم الثانیة أو ما یُعرف اختصاراً بـ (أو ج) 
من  أطفالكمإعفاء  یتم أنب یوصى كان. إذا وا، إن وجدینمعذورالتحدید الطالب المدارس بمدراء سیقوم . معنىذات  إجاباتتقدیم على لھم 
مدیر المدرسة الخاصة  مراجعةمزید من التوضیح، یرجى ب ونترغب مقبل بدایة التقییم. إذا كنتبكم المكونات أو أكثر، سوف یتم االتصال أحد 

المدرسة على اتخاذ المنطقة التعلیمیة الخاصة بو المقاطعةیساعد الشيء . یتم تشجیع الطالب على بذل قصارى جھدھم ألن ھذا بطفلكم
 .قرارات مستنیرة بشأن أفضل السبل لتوفیر الموارد للمدارس من أجل دعم المتعلمین

 یمكنني الحصول على مزید من المعلومات؟ أین 
ً  م. یمكنكمومدرستك منطقتكم التعلیمیةسیتم توفیر المعلومات من قبل  وزارة التربیة على شبكة موقع  علىمعلومات الالحصول على  أیضا

 /http://www.bced.gov.bc.ca/assessment/fsa :اإلنترنت 
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