نموذج تواصل تقييم األسرة
}مالحظة :هذا النموذج ليس مخصصًا إلرساله إلى الوالدين دون تغيير .يجب على القطاعات تعديل هذا التواصل لسياقها المحلي.
عزيزي الوالد أو الوصي:
لقد كان هذا العام ال مثيل له .شكرً ا لك على العمل معنا لضمان إنهاء قوي للعام الدراسي  .21-2020نحن نقدر دعمكم وصبركم .مع اقتراب
نهاية العام الدراسي  ،أردنا إبالغك باختبار نهاية العام.
ما هي االختبارات التي سيجريها طفلي في 21-2020؟
سيخضع الطالب الختبارات أقل في  21-2020مقارنة بالسنوات السابقة .ستكون هذه االختبارات أقصر أيضًا .لمعرفة االختبارات التي
سيجريها طفلك  ،انظر الجدول أدناه( .ينطبق الجدول على تقييمات والية أوريغون العامة والبديلة).
االختبارات االختيارية

االختبارات المطلوبة

المرحلة الدراسية

الرياضيات

فنون اللغة اإلنجليزية ()ELA
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فنون اللغة اإلنجليزية ELA

 Mathematicsالرياضيات
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فنون اللغة اإلنجليزية و الرياضيات

العلوم
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الرياضيات Mathematics

فنون اللغة اإلنجليزية ELA
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اليوجد

فنون اللغة اإلنجليزية و الرياضيات
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فنون اللغة اإلنجليزية ELA

 Mathematics & Scienceالعلوم و الرياضيات
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العلوم

فنون اللغة اإلنجليزية و الرياضيات
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ستكون "االختبارات المطلوبة" متاحة في الموقع .ال تدعم إدارة التعليم في والية أوريغون ( )ODEإدارة االختبارات عن بُعد .إذا كان طفلك
يتعلم في المنزل  ،فستتصل بك مدرستك بشأن االختبار.
يمكنك أن تطلب من طفلك المشاركة في "االختبارات االختيارية" .لطلب اختبار اختياري  ،اتصل بمدرستك .يتم إجراء اختبارات اختيارية
في الموقع  ،تمامًا مثل االختبارات المطلوبة.
إذا كان طفلك مؤهالً لتقييم إتقان اللغة اإلنجليزية ( ، )ELPAفستتصل بك مدرستك لتزويدك بمزيد من المعلومات.
قد يقوم بعض الطالب أيضًا بإجراء مسح قصير باإلضافة إلى االختبارات المطلوبة .يُطلق على هذا االستطالع اسم استبيان تنمية المساواة
التعليمية للطالب ( .)SEEDسيوفر معلومات قيمة من شأنها أن تساعد في تحسين التعليم في والية أوريغون .يمكنك معرفة المزيد عن
االستطالع هنا.here.
لماذا يختلف االختبار في 21-2020؟
يدرك قادة والية أوريغون أن عوامل مثل جائحة  COVIDقد أحدثت تأثيرً ا كبيرً ا على الوالية  ،لذلك اختصرت  ODEاالختبارات وقللت من
عدد االختبارات التي يحتاج الطالب إلى إجرائها.
كيف أطلب من طفلي إجراء اختبارات أكثر  /أقل؟
لطلب مشاركة طفلك في جميع اختبارات الوالية المتاحة  ،يرجى االتصال بمدرستك .ال يوجد نموذج للتوقيع أو خطاب للكتابة.

لرفض االختبار لطفلك  ،انظر الجدول أدناه.

كيف ترفض

االختبارات المطلوبة

استخدم نموذج "إلغاء االشتراك" .يجب أن تكون قد تلقيت واحدة من مدرستك .يمكن العثور على نسخ من ELA
النماذج على.Test Administration webpage
أو
الرياضيات
● ابحث عن القائمة المنسدلة "النماذج".
● ابحث عن "نموذج إشعار وإلغاء االشتراك لمدة  30يومًا لعام ."21-2020
● اختر اللغة التي تفضلها وقم بتنزيل النموذج.
● أكمل النموذج وتسليمه إلى مدرستك.
لديك الحق في رفض اختبار العلوم ألسباب دينية أو تتعلق باإلعاقة.
· اكتب طلبًا إلعفاء طفلك من اختبار العلوم.
· ضع قائمة بأسباب طلبك.
· اقتراح نشاط تعليمي ليحل محل اختبار العلوم.
● ستقرأ المدرسة رسالتك  ،ثم توافق على طلبك أو ترفضه.

العلوم

أتصل بمدرستك .ال يوجد نموذج للتوقيع أو خطاب للكتابة .يمكنك الرفض شفهيا أو كتابيا.

ELPA

كيف ومتى سأكتشف ما تعلمه طفلي هذا العام؟
·

ستستمر في تلقي تقارير التقدم من مدرستك  ،مثل الدرجات وبطاقات التقارير.
● قد تختار مدرستك استخدام "التقييمات المؤقتة" في فنون اللغة اإلنجليزية أو العلوم أو الرياضيات .لمعرفة المزيد  ،اتصل
بمدرستك أو قم بزيارة صفحة ويب التقييم المؤقت.Interim Assessment webpage

·

يجب أن تتلقى تقريرً ا يتضمن درجات االختبار النهائي لطفلك في وقت الحق من هذا العام.

أين يمكنني معرفة المزيد عن االختبار؟
طورت  ODEسلسلة من وحدات الفيديو :video modulesالتي تجيب على األسئلة التالية  ،وهي متوفرة باللغتين اإلسبانية واإلنجليزية:
·

كيف تتأكد  ODEمن أن تقييماتنا النهائية على مستوى الوالية عادلة ويمكن الوصول إليها؟

·

ما التقييمات التي يقوم بها طفلي وما هي أغراض كل منها؟

·

كيف كان أداء طفلي في تقييمات الوالية؟

·

كيف يمكنني دعم التعلم في المنزل؟

·

إلى أين أذهب إذا كانت لدي أسئلة حول التقييم؟

يرجى االتصال بـ  Ontario School Districtلطرح أي أسئلة أو مخاوف بشأن االختبار.

