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 أولياء األمور/األوصياء األعزاء،

 

تقييم  ( كطالب في الصف الحادي عشر هذا الربيع. يتوافقNJGPAلتقييم كفاءة التخرج في نيو جيرسي ) 2024سيخضع الطالب المتخرجون في دفعة عام 

(NJGPA مع قانون والية نيو جيرسي والذي يتطلب إجراء تقييم كفاءة التخرج التابع للوالية لجميع طالب الصف الحادي ) بموجب القانون عشر(NJ.S.A 

18A: 7C-6). ( سيقوم هذا التقييم الجديد بقياس كفاءة الطالب في فنون اللغة اإلنجليزيةELA الصف )ة، وسيكون أحد المقاييس والجبر األول والهندس 10

( إصدار تقارير درجات الطالب في شهر يونيو/يوليو من NJDOEوما بعدها. تتوقع اإلدارة التعليمية في نيو جيرسي ) 2024المطلوبة للتخرج في دفعة عام 

 .2023عام 

 

( التي يعرفها الطالب من TestNavيات، على نفس المنصة )( ومكون الرياضELA، الذي يتكون من مكون فنون اللغة اإلنجليزية )(NJGPAسيتم تقديم تقييم )

( من وحدتين لفنون اللغة NJGPAمن فصل الخريف الدراسي هذا. يتكون تقييم ) Start Strong( وتقييم NJSLAتقييمات تعلم الطالب في نيو جيرسي )

 دة.دقيقة من االختبار لكل وح 90( ووحدتين للرياضيات. سيتم تخصيص ELAاإلنجليزية )

 

، لقياس (NJSLS)، والذي يتماشى مع معايير تعلم طالب الصف العاشر في نيو جيرسي (NJGPA)( في تقييم ELAتم تصميم مكون فنون اللغة اإلنجليزية )

من نصوص أصلية، خيالية  (. يتطلب التقييم من الطالب قراءة وتحليل مقاطعELAالدرجة التي أظهر بها الطالب استعداده للتخرج في فنون اللغة اإلنجليزية )

وتحديد معنى الكلمات  وغير خيالية، باإلضافة إلى الوسائط المتعددة. وسيُطلب من الطالب أيًضا االستشهاد بأدلة نصية وتجميع المعلومات واألفكار عبر النصوص

 والعبارات والكتابة بفعالية عند تحليل المصادر.

 

( الخاصة بالجبر األول والهندسة، لقياس الدرجة التي أظهر بها الطالب NJSLS، والذي يتماشى مع معايير )(NJGPA)تم تصميم مكون الرياضيات في تقييم 

لهندسة فيما يتصل استعداده للتخرج في الرياضيات. يتطلب التقييم من الطالب حل المشكالت باستخدام مهارات المحتوى الرئيسية المكتسبة في الجبر األول وا

ن أجل الممارسة الرياضية. سيُطلب من الطالب أيًضا التعبير عن التحليل الرياضي وحل مشكالت العالم الحقيقي من خالل تطوير النماذج ( مNJSLSبمعايير )

 الرياضية وتحليلها واستخدامها.

 

مدرستك بتوفير جدول زمني أكثر ؛ وسيقوم مدير 2023مارس  13في األسبوع الذي يبدأ في عشر ( لجميع طالب الصف الحادي NJGPAسيتم تقديم تقييم )

( هو جعله يراجع الدروس التعليمية واالختبارات التدريبية عبر NJGPAتحديدًا. كما أنه من إحدى أفضل الطرق لمساعدة طفلك على االستعداد ألخذ تقييم )

دوات عبر اإلنترنت. توفر االختبارات التدريبية للطالب اإلنترنت. ستوضح الدروس التعليمية لطفلك كيفية عمل االختبار عبر اإلنترنت وكيفية استخدام األ

(. تتوافر الدروس التعليمية واالختبارات التدريبية على NJGPAفرصة ألنفسهم للتعرف على التنسيق المستخدم في تقييم )

/m/njgpahttps://nj.mypearsonsupport.co. 

 

 إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات فورية، يرجى التواصل مع مستشار مدرسة طفلك. تفضلوا بقبول فائق االحترام
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