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 كم من الوقت تستغرق االختبارات؟
يستغرق ما دام يحتاج إلى إظهار.  أن ال يتم تحديد توقيت االختبارات ، لذلك يمكن لطفلك 

خططات طورت مديرية التعليم في والية اوريكون م ما يعرفه وما يمكنه فعله بشكل كامل
، مما قلل أوقات االختبار بشكل كبير. سيستغرق تقييم  21-2020مختصرة للعام الدراسي 

اختباراتنا  فنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات حوالي ساعة واحدة لكل منهما. من خالل
، يقوم طفلك بإجراء االختبارات مرة واحدة فقط كل عامالحالية   

 
 

 ماذا تعني هذه النتائج؟
تحدد نتائج االختبار النهائي نقاط القوة على مستوى األنظمة ومجاالت التحسين في فنون 

الفردية لن تكون نتائج الطالب  عات والدولةااللغة اإلنجليزية والرياضيات للمدارس والقط
21-2020متاحة للعام الدراسي    

 

 لماذا المشاركة مهمة؟
التعليمية  قطاعاتتُعد مشاركة طفلك أمًرا مهًما للمساعدة في ضمان حصول المدارس وال

على الموارد المستهدفة التي يحتاجونها لمساعدة جميع الطالب على النجاح ، ال سيما 
يخيًاأولئك الذين ينتمون إلى خلفيات محرومة تار  

 

 متى سيأخذ طفلي االختبار؟

 ستحدد مدرسة طفلك التواريخ المحددة ألداء طفلك لالختبارات ضمن نافذة االختبار على مستوى الوالية أعاله. .سيتم فحص طفلك مرة واحدة

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 نوافذ االختبار على مستوى الوالية
 

اختبارات  8إلى  3المرحلة الثانوية والصفوف من 

 تلخيصية لفنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات
 

 2021 -حزيران 13 -نيسان11
 
 

 

oاختبارات والية أوريغون: 

  
oالتي  لقطاعاتا وساعد في تحديد المدارس ت

تحتاج إلى دعم إضافي لضمان تلبية المزيد 
 من الطالب لمعايير أعلى

 
o  وتطبيق  حاسمتحدي الطالب للتفكير بشكل

 مشاكل العالم الحقيقيمعرفتهم على 
 

oلضمان  استخدم تنسيقات عناصر متعددة
 وسائل متعددة للوصول إلى محتوى العنصر

 

 مستعدين ان يكونوخريجونالجميع الطالب 
 

في فنون اللغة اإلنجليزية  K-12 ، اعتمدت والية أوريغون أعلى معايير 2010في عام 

إلى آخر بالمعرفة والمهارات والرياضيات لضمان انتقال جميع الطالب من صف 

لقد قمنا بتعديل مخطط االختبار لعام  .األكاديمية الالزمة للنجاح بعد المدرسة الثانوية

للسماح بتقدير موثوق ألداء الطالب ، مع تقليل الوقت الذي يقضيه الطالب في  2020-21

 .21-2020يرجى مالحظة أن تقارير الطالب الفردية لن تكون متاحة لعام  االختبار.

 ابق على اطالع 

فيما يلي  .كيفية دعم طفلك في فنون اللغة اإلنجليزية والرياضياتتحدث إلى معلم طفلك أو مدير المدرسة إذا كانت لديك أسئلة أو تريد معرفة المزيد حول 

 بعض الموارد اإلضافية:
 

 

http://tinyurl.com/ELARoadmap & http://tinyurl.com/MathRoadmap 

 : https://tinyurl.com/ORPracticeTestلمشاهدة عينة من أسئلة االختبار

  http://tinyurl.com/ORTestResultsلقراءة المزيد عن نتائج االختبار لطفلك

 

 صف الحقوقو
االختبارات النهائية على مستوى الوالية في والية أوريغون في لآلباء والطالب البالغين * باالنسحاب سنويًا من  House Bill 2655 يسمح

يجب أن توفر المدرسة ألي طالب معفي  .فنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات من خالل إرسال هذا النموذج إلى المدرسة التي يحضرها الطالب
 House Billقم بزيارة هذا الرابط لمعرفة المزيد عن  ختبار.من اختبار الوالية وقتًا دراسيًا تحت اإلشراف بينما يقوم الطالب اآلخرون باال

HB2655-http://tinyurl.com/OR: 2655. 
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  21-2020لغاء للسنة  نموذج اال          

  

إللغاء االشتراك في اختبارات الحالة النهائية في فنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات ، يجب إكمال هذا القسم بواسطة الوالد 
 :الوصي أو الطالب البالغ /

 :القانوني للطالباالسم األخير 

 :االسم األول القانوني للطالب

 :ة المسجلة للطالبمرحلال

 :مدرسة الطالب

 :21-2020يرجى اإلشارة إلى اختبار )اختبارات( الوالية الذي تختار عدم المشاركة فيه للعام الدراسي 

 فنون اللغة االنجليزية 

 رياضيات

. بالنسبة للطالب الذين سجلوا بعد بدء 2021أبريل  6على إرسال هذا النموذج إلى مدرسة طفلك بحلول قديم أفضل دعم لتخطيط منطقة المدرسة ، نشجعك لت

، نشجعك على إرسال النموذج في غضون أسبوعين من التسجيل. هذا النموذج صالح فقط  2021 نيسان /أبريل 13نافذة االختبار على مستوى الوالية في 

في اإلعفاء من االختبارات النهائية  ولياء األمور والطالب البالغين تقديم نموذج إلغاء االشتراك سنويًا إذا كانوا يرغبون. يجب على أ21-2020للعام الدراسي 

 على مستوى الوالية.

 أفهم أنه من خالل التوقيع على هذا النموذج ، فإنني سأختار عدم مشاركة طفلي في االختبار
. 

 :التاريخ     توقيع ولي األمر / الوصي *:
 

 

 :* اسم الوالد / الوصي المطبوع

 
تشير كتابة اسمك في  .عاًما أو أكبر( التوقيع نيابة عنهم وال يتطلب األمر توقيع أحد الوالدين أو الوصي 18يجوز للطالب البالغين )الذين تبلغ أعمارهم  *

 النموذج.مربع التوقيع إلى توقيعك الرقمي ، والذي سيعتبر توقيعًا أصليًا لغرض هذا 

 


