نیدالو ےائرب تامولعم  CELLAاڈیرولف
نصاحئ إلعداد طفلك ألداء اختبار CELLA

إن طفلك يتعمل مهارات اللغة اإلجنلزيية لك يوم .فميا ييل بعض
النصاحئ ملساعدة طفلك عىل تعمل املزيد ،وملساعدته يف يوم أداء
امتحان .CELLA

يوميّة
نصاحئ
َ

1.1احرص عىل أن يذهب طفلك لملدرسة بانتظام .لكام قىض
طفلك يف املدرسة وق ًتا أطول لكام أصبح من األرحج أنه سيؤدي
االمتحانات جيدًا.
2.2مق بتجشيع جمهودات طفلك يف تعمل اإلجنلزيية ولك املواد
الدراسية األخرى اليت يتعملها يف املدرسة .إن الطالب الذي
يشعر مبساندة أرسته سيتعمل وسيؤدي االمتحانات بصورة
جيدة.
3.3مق بتجشيع طفلك عىل تناول أطعمة حصية .إن الطفل الذي
يمتتع بصحة جيدة يكون لديه استعداد للتعمل وللعمل بشلك
جدي يف املدرسة.
4.4تأكد من أن طفلك يقوم بعمل الواجب املزنيل لك مساء .إن
الواجب املزنيل يساند معلية التعمل اليت تمت يف غرفة الصف
ومينح طفلك فرصة إضافية ملامرسة اللغة اإلجنلزيية.
5.5اپنے بچے /بچی کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنی
موروثی زبان میں بولے ،پڑھے اور لکھے۔ ایک زبان کی ترقی
میں درکار مہارتیں دورسی میں منتقل ہو جائیں گی ،جس کے
نتیجے میں انگریزی کی تفہیم اور تعلیمی کامیابی میں اضافہ
ہوگا۔
6.6اجمتع مع معمل/معملة طفلك بشلك متكرر ملناقشة التقدم الذي
حيققه .ينبيغ أن يعمل الوالدان واملعملون معًا ملساعدة الطالب.
ً
قسطا واف ًيا من الراحة يوميًا.
7.7احرص عىل أن يأخذ طفلك
إن األطفال املتعبني جيدون صعوبة يف االنتباه يف املدرسة،
وجيدون أيضًا صعوبة يف أداء االمتحانات بشلك جيد.

نصاحئ ليوم أداء امتحان CELLA

1.1احرص عىل أن يكون طفلك مسرتحيًا وأن يتناول وجبة إفطار
حصية.
2.2احرص عىل أن يرتدي طفلك مالبس مرحية وأن يصل إىل
املدرسة يف الوقت احملدد.
3.3إذا اكن طفلك يرتدي نظارة أو مساعة لألذن ،تأكد من أنه
سيتذكر استخدامهم أثناء االمتحان.
4.4إذا اكن من املفرتض أن حيصل طفلك عىل تهسيالت متعلقة
بإجراء االمتحان (مثلًا ،استخدام نخسة من االمتحان مطبوعة
خبط كبري) ،تأكد من حصوله عىل هذه التهسيالت.
5.5آخر کار اپنے بچے کو آرام کرنے کی حوصلہ افزائی
کریں۔ٹیسٹ کے اسکور پر بے جا ارصار بچے کو پریشان کر
سکتا ہے ،جس سے ٹیسٹ میں اس کی بہرتین کارکردگی
مشکل ہو جاتی ہے۔

ما يه CELLA؟

(C(Comprehensive English Language Learning Assessment CELLA

التقيمي الشامل لتعمل اللغة اإلجنلزيية هو اختبار لطلبة فلوريدا الذين
يمت تصنيفهم عىل أهنم متعيمل اللغة اإلجنلزيية ( .)ELLsيقوم
 CELLAبقياس مدى التقدم الذي حيرزه متعيمل اللغة اإلجنلزيية
( )ELLsيف مهارات االسمتاع والتحدث وقراءة وكتابة اللغة
اإلجنلزيية.

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

مك مرة يؤدي متعملو اللغة اإلجنلزيية ( )ELLsاختبار
CELLA؟

يؤدي متعملو اللغة اإلجنلزيية امتحان CELLAسنو ًيا إىل أن يمت
تصنيفهم عىل أهنم يتقنون اإلجنلزيية.

كيف يمت إجراء االمتحان؟

بالنسبة لرياض األطفال ،يقوم املعمل/املعملة بإجراء األقسام األربعة
لالمتحان بشلك فردي للك طالب/طالبة عىل حدة .الطلبة يف الصفوف
الدراسية  1-12يؤدون القسم اخلاص بالتحدث ٌ
لك عىل حدة مع
معمل/معملة؛ يمت أداء أقسام االسمتاع والقراءة والكتابة بصورة
مجاعية.

كيف يمت استخدام نتاجئ اختبار CELLA؟

إن نتاجئ امتحان :CELLA
•تز ِّود املعملني و اآلباء مبعلومات عن مدى التقدم الذي حيققه
الطالب يف تعمل اإلجنلزيية .ويستخدم املعمل/املعملة هذه
املعلومات لتحديد مىت يصبح الطالب مستعدًا للخروج من برناجم
“اإلجنلزيية ملتحديث اللغات األخرى” (.)ESOL
•توفر معلومات عن مدى جناح املدارس واملناطق التعلميية يف
إرضاءاحتياجات متعيمل اللغة اإلجنلزيية.
•توفر معلومات للهيائت التعلميية وامجلهور عن مهارات اإلجنلزيية
لدى متعيمل اللغة اإلجنلزيية والتقدم الذي مت حتقيقه يف لك عام
درايس.
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