
STAAR  

Special Education 

 التعليم الخاص

( تتوفر في مجموعة متنوعة من األشكال لخدمة طالب برامج التعليم STAARان تقييمات الجاهزية األكاديمية لوالية تكساس)

  comparison chart .(pdf.) ( إنظر ELL) و طالب برامج تعليم اللغة اإلنجليزيةأالخاص 

من  (ELLإن تجيهيزات التقييم تتغير طبقا للمواد واإلجراءات لتمكين طالب التعليم الخاص أو متعلمي اللغة اإلنجليزية )

في مجال من المهم األخذ باإلعتبار عندما يكون مناسباً إستخدام بعض التجهيزات والمشاركة الفعالة  في التعلم واإلختبار.  

Accommodation  TEA’sتعليمي ما قد اليكون مناسباً أو مسموح بة للقييم على مستوى الوالية. راجع صفحة 

 Resources    .لمزيد من المعلومات 

من الوصول الى المستوى المناسب والفعال للمرحلة  لتمكين الطالب عاقة هوإلأن المراد من تجييزات التقييم للطالب ذوي ا

( التالية STAAR)الدراسية أو لمنهاج للدورة والتقييمات. ولغرض إجراء هذة التقييمات على مستوى الوالية ، تقدم إختبارات 

 للطالب حسب الحاجة وطبقا لإلعاقة.  

 STAAR Modified: يتلقون خدمات التعليم الخاص والذين لديهم إعاقة  تؤثرعلى تقدمهم  يقدم للطالب الذين

 .TEA’s STAAR Modified Resourcesالدراسي. للحصول على تفاصيل كاملة إنظر صفحة  :  

 STAAR Alternate يقدم للطالب الذين يتلقون خدمات التعليم الخاص والذين يعانون من إعاقة معرفية كبيرة : .

 .TEA’s STAAR Alternate Resources :ومات كاملة إنظر صفحةللحصول على معل

 STAAR L ستيعابإل: لمتعلمي اللغة اإلنجليزية  الذين يحتاجون STAAR   لغوياً.  للتفاصيل إنظر

 .for Students with DisabilitiesAccommodations  TEA’s   وللتفاصيل الكاملة إنظر صفحة

 STAAR L Resources TEA’s. 

 TELPAS:اللغة تم تصميمة ليقتصرعلى تقييم تقدم  الطالب في إتقان   (اللغويةكفاءة التقييم ل )نظام تكساس

  TELPAS Resources TEA’s للتفاصيل إنظر صفحة : (LEP) اإلنجليزية

 STAAR Spanish للذين تكون النسخة األسبانية لهم هي التقييم  5-3: لمتعلمي اللغة اإلنجليزية في المراحل

 األنسب.

 . TEA pageإنظر صفحة    4102عام ليم التقو

تتوفر بعض المستلزمات  للطالب الذين يستوفون المعايير  مثل الوقت اإلضافي إلستكمال اإلمتحانات واإلجراءات اإلدارية 

 الشفوية . إتصل بمدرسة طفلك لمزيد من التفاصيل. 

 Assessment Resources for  TEA’sللحصول على كافة المعلومات بشأن إجراءات وسياسات والية تكساس إنظر :

Students and Parents . ة التالية. اإللكتروني ناوينراسلهم على العأو  512-463- 9536إتصل بقسم تقيمات الطالب على  

.ell.tests@tea.state.tx.us or test.accommodations@tea.state.tx.us  

 للمزيد من المعلومات

Special Education 

 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21201/STAAR-Comparison-Chart.pdf
http://www.tea.state.tx.us/student.assessment/accommodations/staar-telpas/
http://www.tea.state.tx.us/student.assessment/accommodations/staar-telpas/
http://www.tea.state.tx.us/student.assessment/accommodations/staar-telpas/
http://www.tea.state.tx.us/student.assessment/ell/staarl/
http://www.tea.state.tx.us/student.assessment/ell/telpas/
http://www.tea.state.tx.us/student.assessment/parents/
http://www.tea.state.tx.us/student.assessment/parents/
http://www.houstonisd.org/Page/mailtell.tests@tea.state.tx.us
http://www.houstonisd.org/Page/mailttest.accommodations@tea.state.tx.us
http://www.houstonisd.org/Domain/15681
http://www.houstonisd.org/Domain/15681

