
نموذج تواصل تقییم األسرة

المحلي.دون تغییر. یجب على القطاعات تعدیل ھذا التواصل لسیاقھا}مالحظة: ھذا النموذج لیس مخصًصا إلرسالھ إلى الوالدین

عزیزي الوالد أو الوصي:

اقترابمعوصبركم.دعمكمنقدرنحن.21-2020الدراسيللعامقويإنھاءلضمانمعناالعملعلىلكشكًرالھ.مثیلالالعامھذاكانلقد
نھایة العام الدراسي ، أردنا إبالغك باختبار نھایة العام.

؟21-2020فيطفليسیجریھاالتياالختباراتھيما

التياالختباراتلمعرفةأیًضا.أقصراالختباراتھذهستكونالسابقة.بالسنواتمقارنة21-2020فيأقلالختباراتالطالبسیخضع
تقییمات والیة أوریغون العامة والبدیلة.)سیجریھا طفلك ، انظر الجدول أدناه. (ینطبق الجدول على

الدراسیةالمرحلة المطلوبةاالختبارات االختیاریةاالختبارات
3 )ELA(اإلنجلیزیةاللغةفنون الریاضیات

4 الریاضیات Mathematics ELA اإلنجلیزیةاللغةفنون

5 العلوم فنون اللغة اإلنجلیزیة و الریاضیات

6 ELA اإلنجلیزیةاللغةفنون Mathematics الریاضیات

7 فنون اللغة اإلنجلیزیة و الریاضیات الیوجد

8 Mathematics & Scienceالریاضیاتوالعلوم ELA اإلنجلیزیةاللغةفنون

11 فنون اللغة اإلنجلیزیة و الریاضیات العلوم

طفلككانإذاُبعد.عناالختباراتإدارة)ODE(أوریغونوالیةفيالتعلیمإدارةتدعمالالموقع.فيمتاحةالمطلوبة""االختباراتستكون
یتعلم في المنزل ، فستتصل بك مدرستك بشأن االختبار.

اختیاریةلطلب اختبار اختیاري ، اتصل بمدرستك. یتم إجراء اختباراتیمكنك أن تطلب من طفلك المشاركة في "االختبارات االختیاریة".
في الموقع ، تماًما مثل االختبارات المطلوبة.

المعلومات.منبمزیدلتزویدكمدرستكبكفستتصل،)ELPA(اإلنجلیزیةاللغةإتقانلتقییممؤھالًطفلككانإذا

استبیان تنمیة المساواةإلى االختبارات المطلوبة. ُیطلق على ھذا االستطالع اسمقد یقوم بعض الطالب أیًضا بإجراء مسح قصیر باإلضافة
عنالمزیدمعرفةیمكنكأوریغون.والیةفيالتعلیمتحسینفيتساعدأنشأنھامنقیمةمعلوماتسیوفر).SEED(للطالبالتعلیمیة

.hereھنا.االستطالع

؟21-2020فياالختباریختلفلماذا

منوقللتاالختباراتODEاختصرتلذلك،الوالیةعلىكبیًراتأثیًراأحدثتقدCOVIDجائحةمثلعواملأنأوریغونوالیةقادةیدرك
عدد االختبارات التي یحتاج الطالب إلى إجرائھا.

كیف أطلب من طفلي إجراء اختبارات أكثر / أقل؟

للكتابة.، یرجى االتصال بمدرستك. ال یوجد نموذج للتوقیع أو خطابلطلب مشاركة طفلك في جمیع اختبارات الوالیة المتاحة

لرفض االختبار لطفلك ، انظر الجدول أدناه.

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Student_Educational_Equity_Development_Survey.aspx


المطلوبةاالختبارات كیف ترفض

ELA

أو
الریاضیات

واحدة من مدرستك. یمكن العثور على نسخ مناستخدم نموذج "إلغاء االشتراك". یجب أن تكون قد تلقیت
Testعلىالنماذج Administration webpage.

ابحث عن القائمة المنسدلة "النماذج".●
".21-2020لعامیوًما30لمدةاالشتراكوإلغاءإشعار"نموذجعنابحث●

اختر اللغة التي تفضلھا وقم بتنزیل النموذج.●
أكمل النموذج وتسلیمھ إلى مدرستك.●

العلوم باإلعاقة.لدیك الحق في رفض اختبار العلوم ألسباب دینیة أو تتعلق
اكتب طلًبا إلعفاء طفلك من اختبار العلوم.·
ضع قائمة بأسباب طلبك.·
اقتراح نشاط تعلیمي لیحل محل اختبار العلوم.·

ستقرأ المدرسة رسالتك ، ثم توافق على طلبك أو ترفضھ.●

ELPA یمكنك الرفض شفھیا أو كتابیا.أتصل بمدرستك. ال یوجد نموذج للتوقیع أو خطاب للكتابة.

كیف ومتى سأكتشف ما تعلمھ طفلي ھذا العام؟

الدرجات وبطاقات التقاریر.ستستمر في تلقي تقاریر التقدم من مدرستك ، مثل·
، اتصلاللغة اإلنجلیزیة أو العلوم أو الریاضیات. لمعرفة المزیدقد تختار مدرستك استخدام "التقییمات المؤقتة" في فنون●

Interimالمؤقتالتقییمویبصفحةبزیارةقمأوبمدرستك Assessment webpage.

النھائي لطفلك في وقت الحق من ھذا العام.یجب أن تتلقى تقریًرا یتضمن درجات االختبار·

أین یمكنني معرفة المزید عن االختبار؟

videoالفیدیووحداتمنسلسلةODEطورت modules:واإلنجلیزیة:اإلسبانیةباللغتینمتوفرةوھي،التالیةاألسئلةعلىتجیبالتي

إلیھا؟الوصولویمكنعادلةالوالیةمستوىعلىالنھائیةتقییماتناأنمنODEتتأكدكیف·

كل منھا؟ما التقییمات التي یقوم بھا طفلي وما ھي أغراض·

كیف كان أداء طفلي في تقییمات الوالیة؟·

كیف یمكنني دعم التعلم في المنزل؟·

إلى أین أذھب إذا كانت لدي أسئلة حول التقییم؟·

Ontarioبـاالتصالیرجى School Districtاالختبار.بشأنمخاوفأوأسئلةأيلطرح

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Assessment-Administration.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Interim_Assessments.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/asmtlit.aspx

