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الرسمية، كمبريدج مدارس في األمور وأولياء الطالب أىالي أعزاءي  

 
باختبارات ميدانية  (DESE)ىذا العام، ستقوم وزارة التعميم االبتدائي والثانوي في ماساتشوستس 

  تقييم عمىبرنامج الى الحالي  MCASألسئمة تقييمية كجزء من االنتقال من اختبار 
. PARCCويعرف بـ " تقييم الجاىزية لمتعميم العالي والمينأجل من الشراكة "وضعتو االنترنت 

 باالختبارماساتشوستس  ٪ من الطالب في والية17كجزء من ىذا التحول، سيشارك حوالي 
الغرض من ىذا االختبار الميداني ىو السماح لممدارس . ىذا الربيع PARCCألسئمة  الميداني

بتقييم التعميمية المناطق إلدارات وكذلك ضروريا، يصبح ان والطالب بتجربة التقييم الجديد قبل 
 تناسبضمان عدالة األسئمة وكونيا من  DESEتمكين التحتية التكنولوجية، و بنيتيا جاىزية

. الصفوف وقياس الميارات المقصودةمستويات 
 

لممشاركة في االختبار  17من مدارس كمبريدج الـ  12لقد تم اختيار عدد من الصفوف في 
ىذه ىي المدارس والصفوف في كمبريدج التي . DESEالميداني وذلك عشوائيا من قبل 

: ىذا الربيع في وقت الحق PARCCستشارك في االختبار الميداني لـ 
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 عدد الصفوف المادة الصف المدرسة
Amigos - 4 أميغوس 

ELA -  اللغة
 اإلنجليزية

2 

Amigos - 7 أميغوس 
Math - 

 الرياضيات
2 

Cambridgeport - 4 كمبريدج بورت 
ELA -  اللغة

 اإلنجليزية
2 

Fletcher Maynard Academy - 
 أكاديمية فلتشر ماينرد

4 
Math - 

 الرياضيات
1 

Graham & Parks - 5 غراهام وبارك 
ELA -  اللغة

 اإلنجليزية
2 

Haggerty - 4 هاغرتي 
ELA -  اللغة

 اإلنجليزية
1 

Kennedy Longfellow - 4 كنيدي لونغ فلو 
Math - 

 الرياضيات
2 

Peabody - 4 بيبودي 
Math - 

 الرياضيات
2 

Cambridge Street Upper School 
 مدرسة شارع كمبريدج العليا -

7 
ELA -  اللغة

 اإلنجليزية
2 

Cambridge Street Upper School 
 مدرسة شارع كمبريدج العليا -

8 
Math - 

 الرياضيات
2 

Putnam Avenue Upper School - 
 مدرسة جادة بتنام العليا

6 
ELA -  اللغة

 اإلنجليزية
2 

Putnam Avenue Upper School - 
 مدرسة جادة بتنام العليا

7 
ELA -  اللغة

 اإلنجليزية
2 

Putnam Avenue Upper School - 
 مدرسة جادة بتنام العليا

8 
ELA -  اللغة

 اإلنجليزية
2 

Rindge Avenue Upper School - 
 مدرسة جادة رندج العليا

7 
Math - 

 الرياضيات
2 

Rindge Avenue Upper School - 
 مدرسة جادة رندج العليا

8 
ELA -  اللغة

 اإلنجليزية
2 

Vassal Lane Upper School - 
 مدرسة طريق فاسال العليا

6 
ELA -  اللغة

 اإلنجليزية
2 

Vassal Lane Upper School - 
 مدرسة طريق فاسال العليا

7 
Math - 

 الرياضيات
2 

Vassal Lane Upper School - 
 مدرسة طريق فاسال العليا

8 
Math - 

 الرياضيات
2 

CRLS - 9 ثانوية رندج والتين 
ELA -  اللغة

 اإلنجليزية
3 
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ستتم مشاركة بعض المدارس في االختبار بالورقة والقمم في حين تشارك المدارس األخرى عمى 
( آذار)كما وان بعض المدارس ستأخذ مكون التقييم المبني عمى األداء في مارس . االنترنت
ويونيو ( ايار)الدراسية في مايو بينما تأخذ المدارس األخرى مكون نياية السنة ( نيسان)وابريل 

فسيتم  PARCC أما بالنسبة لمصفوف المعينة المختارة التخاذ االختبار الميداني(. حزيران)
مقدار الوقت المخصص لالختبار الميداني ىو حوالي . التبميغ عنيا من قبل مديري المدارس

 الخاصة الحاجات ذوي الطالب سيتمقى. الساعتين لكل جمسة وعدد الجمسات لم يحدد بعد
 مع بالتنسيق الطالبية الخدمات مكتبسيقوم و اإلمتحان، ادارة من كجزء الالزمة التسييالت

 يتمقى لن. يمزم كما PARCC اختبار الجراء المناسبة التسييالت لتحديد المدارس مديري
 او نتائجاية  العام ىذا PARCC الميداني االختبار في لممشاركة اختيارىم يتم الذين الطالب
 في كمبريدج في الطالب جميع يشارك سوف الميداني، االختبار إلى فباإلضافة ،تقدير عالمات

. كالمعتاد MCAS الـ في نتائجيم عمى يحصمون وسوف MCAS الـ
 

 إلعطائكم معكم تواصل عمى سيكونون المدارس مديري فإن الميداني االختبار من نقترب بينما
 وزارة من الموارد بعض ىذه رسالتي ضّمنت فقد ذلك، إلى باإلضافة. المعمومات من المزيد
 كان إذا. التفصيل من بمزيد PARCCو الميداني االختبار تفسر وىي والثانوي االبتدائي التعميم
 وطرق لمناىجا بمكتب أو اوالدكم مدرسة بمدير باالتصال التردد عدم الرجاء أسئمة، أية لديكم

. 617-349-6483 الرقم عمى الرسميةكمبريدج  مدارسفي  التدريس
 ،باخالص
 تربية. ىويزينغا، د. جيسيكا ل

 مساعدة مدير مدارس كمبريدج لشؤون المناىج والتدريس والتقييم
داغـرابراىيم : ترجم ىذه الوثيقة  
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