أداة صنع القرار للمشاركة في ( MCASنظام التقييم الشامل بوالية ماساتشوستس) من قبل الطالب ذوي اإلعاقة
يمكن استخدام مخطط القرار الموضح أدناه من قبل فرق برنامج التعلم الفردي ( )IEPومنسقي خطة  504التخاذ قرارات سنوية بشأن مشاركة الطالب المناسبة في نظام
 MCASاتخاذ قرارات منفصلة كل سنة دراسية في كل مجال محتوى يتم تقييمه :آداب اللغة اإلنجليزية ( ،)ELAوالرياضيات ،والعلوم والتكنولوجيا/الهندسة.

الطالب غير مؤهل لتلقي تجهيزات االختبار أو الحصول على
التقييم البديل .MCAS-Alt

هل حصل الطالب على خطة  IEPأو
504؟

ال

يجب على الطالب إجراء اختبار  MCASالقياسي باستخدام
ميزات إمكانية الوصول الشاملة ،حسب الحاجة.

•
•
•
•

هل يعاني الطالب من إعاقة إدراكية شديدة؟ و
يعمل وفقًا للمعايير األكاديمية التي تم تعديلها بشكل كبير إلى ما دون التوقعات
الخاصة بمستوى الصف الدراسي؛ و
يتلقى تعليمات مكثفة وشخصية الكتساب وإثبات المعرفة والمهارات؛ و
غير قادر على إثبات المعرفة بالمهارات بشكل كامل أو جزئي في اختبار موحد،
حتى مع استخدام التجهيزات؟

نعم

هل يمكن للطالب إثبات المعرفة
والمهارات بشكل كلي أو جزئي في اختبار
موحد يستند إلى الكمبيوتر أو اختبار
ورقي ،إما مع التجهيزات أو بدونها؟

نعم

ال
نعم
ل
ك
ل
يه
م
ا

ال

هل يعاني الطالب من إعاقة معقدة وشديدة 1تمنعه من إثبات المعرفة والمهارات بشكل كلي أو
جزئي في اختبار  MCASالقياسي حتى مع استخدام التجهيزات؟
(على سبيل المثال ،إعاقة عاطفية أو سلوكية أو صحية أو عصبية أو حركية أو تواصلية شديدة)
و
يعمل الطالب وفقًا للتوقعات الخاصة بمستوى الصف الدراسي أو قريبًا منها

إذا تم استيفاء جميع المعايير
المذكورة أعاله ،فيجب مراعاة
الطالب للتقييم البديل MCAS-Alt
3
في مجال المحتوى

نعم
ل
ك
ل
يجب على الطالب إجراء يهاختبار  MCASالمستند
م
إلى الكمبيوتر أو الورقي مع التجهيزات أو بدونها؛
ا

أو يمكن اعتباره لمحفظة "مستوى الصف
الدراسي" أو "الكفاءة"

ال

يجب على الطالب إجراء اختبار MCAS

المستند إلى الكمبيوتر أو الورقي في
مجال المحتوى مع تجهيزات وميزات
إمكانية الوصول المناسبة

 1يمكن العثور على شرح وأمثلة "لإلعاقات المعقدة والشديدة" في الصفحة  6من كتيب المعلم .Educator’s Manual
 2راجع كتيب محفظة الكفاءة ومستوى الصف الدراسي في نظام  MCASلحصول على التفاصيل ومتطلبات التقديم لمحفظة "مستوى الصف الدراسي" و"الكفاءة".
 3لن يحصل الطالب الذين يأخذون التقييم البديل  MCAS-Altفي المرحلة الثانوية على تحديد الكفاءة في الموضوع الذي تم تقييمه ،وبالتالي لن يكونوا مؤهلين للحصول
على شهادة المرحلة الثانوية.

