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ت تقارير إىل باإلضافة  ت إىل الوصول يمكنك المطبوعة ،  TCAPدرجا ب درجا ت الطال ة والخطوا ي من اإلنترنت عبر بها الموصى التال
 Central.All for Bestبزيارة: تفضل  ، TCAPنقاط وتقارير  TCAPعائلة بوابة حول الموارد من لمزيد  .TCAPعائلة بوابة خالل 
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ب  ياء كتي 2022خريف  TCAPاألمور أول

 3خطوا 

ت تقارير تفصل  ي) لوالية الشامل التقييم (برنامج  TCAPدرجا ب أداء تينيس ي الطال ت ف ة الدورة نهاية اختبارا ة التدريبي نهاية وحال
ت تهدف العام.  ب مدى قياس إىل  TCAPتقييما ب اكتسا ت للمعرفة الطال ي الصف ، ومستوى لموضوعهم المتوقعة والمهارا والت
ة المعايير إىل تستند  ي. لوالية األكاديمي ت دمج يجب تينيس س مع الوالية تقييما ت مثل أخرى مقايي ت التقارير بطاقا المعلم ومدخال
ي والعمل  ب لنمو اكتماالً أكثر صورة لتقديم الفصل ف ي للنجاح االستعداد نحو الطال ة ف ة.والقوى الكلي العامل

ب مدرسة من  TCAPبنتيجة مطبوًعا تقريرًا تتلقى سوف  ب. أكمله والية تقييم لكل بك الخاص الطال ت عرض يمكنك الطال معلوما
ب ، قوة نقاط حول مفصلة  ت الطال ي  TCAPأسئلة عىل واالطالع التحسين ، ومجاال ي تلك تشبه الت ب فاتك الت طريق عن الطال
ت للمعلمين فرصة هذه  . TCAPعائلة بوابة إىل الدخول تسجيل  ث والعائال ب تقدم دعم يمكنهم كيف عن للتحد هدافهم. نحو الطال أ
ت عىل للحصول الكتيب هذا قراءة يرجى  ت تقرير فهم حول إرشادا ب درجا بك.الخاص الطال

ابحث عن "الوصول الفرید لطالبك  
 في الركن األیمن السفلي من تقریر درجات
 الوالیة المطبوع. إذا لم یكن لدیك تقریر
 درجات للرجوع إلیھ ، فالرجاء االتصال
 بمدرستك وطلب رقم معرف الوالیة الخاص
 بالطالب. ستضیف صفرین أمام ھذا الرقم
 المكون من سبعة أرقام إلنشاء حساب. على
 سبیل المثال ، سیصبح معرف الحالة
001234567 1234567.

 إما للتسجیل للمرة األولى أو العودة إلى صفحتك الفریدة باستخدام
رمز الطالب الخاص بك

.

ابحث عن "الوصول الفرید لطالبك  قم بزیارة بوابة العائلة على 
 في الركن األیمن السفلي من تقریر درجات
 الوالیة المطبوع. إذا لم یكن لدیك تقریر
 درجات للرجوع إلیھ ، فالرجاء االتصال
 بمدرستك وطلب رقم معرف الوالیة الخاص
 بالطالب. ستضیف صفرین أمام ھذا الرقم
 المكون من سبعة أرقام إلنشاء حساب. على
 سبیل المثال ، سیصبح معرف الحالة
001234567 1234567.

ابحث عن "الوصول الفرید لطالبك  
 في الركن األیمن السفلي من تقریر درجات
 الوالیة المطبوع. إذا لم یكن لدیك تقریر
 درجات للرجوع إلیھ ، فالرجاء االتصال
 بمدرستك وطلب رقم معرف الوالیة الخاص
 بالطالب. ستضیف صفرین أمام ھذا الرقم
 المكون من سبعة أرقام إلنشاء حساب. على
 سبیل المثال ، سیصبح معرف الحالة
001234567 1234567.

سّجل الدخول للعثور على معلومات حول أداء 
الطالب ، وفیدیو مخصص بلغتك األم ، وأسئلة 
لطرحھا على معلمھم ، والمكان الذي قد 
یحتاجون فیھ إلى دعم إضافي. استخدم ھذه 
المعلومات األكثر تفصیالً للمشاركة مع معلم 
الطالب في بدایة العام الدراسي.

https://familyreport.tnedu.gov/login
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ت ، من لمزيد  ي الموجود االرتباط راجع المعلوما موقعنا عىل "الموارد" قسم ف
ي: العنوان عىل الويب عىل  familyreport.tnedu.govالتال
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ه ت إىل موضوع كل ينقسم  ة المهارا ي األساسي ها يتم الت يمكن بحيث اختبار
ث المحددة المنطقة عىل التركيز والمعلمين للوالدين  إىل الطالب يحتاج قد حي

ت  إضافية.ممارسة أو تعليما

ب درجة القسم هذا يوضح  ًة الطال ت بمتوسط مقارن ب درجا ي الطال الوالية ف
ب ومدرسة  ي الطال ت هذه استخدم المحدد. االختبار هذا ف أفضل لفهم المعلوما
ة  ة لكيفي ب أداء مقارن ب بأداء الطال ي اآلخرين الطال االختبار.هذا ف

ب أداء مستوى  ي الطال المجال.هذا ف
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ت تصف  ت الطالب تلبية مدى األداء مستويا مستوى بمعايير الخاصة للتوقعا

ت تحديد تم الصف.  ت نطاقا ت من مستوى لكل الدرجا قبل من األداء مستويا
ي  ي. معلم ب أن إىل  3المستوى يشير تينيس مستوى معايير استوفى قد الطال
ة. للدورة مستعد وأنه الصف  ي ب أن إىل  4المستوى يشير التال الخاص الطال

ة. للدورة تماًما مستعد وأنه الصف مستوى معايير تجاوز قد بك  ي يشير التال
ب أن إىل  2و  1المستويان  ِب لم الطال ت يل إىل ويحتاج المحتوى منطقة توقعا

ي دعم  ة الدورة أو للصف للتحضير إضاف ة.التدريبي ي التال

الموضوع.عن اإلبالغ يتم 




