
 

 

 الوالیةإجراء اختبار 
 :قرارات المشاركة

 IEP مناقشة فریق
 شدمر

 

 
 لماذا یجب على الطالب الذین یعانون من إعاقات المشاركة في اختبار الوالیة؟ 

 .�سمح لألطفال ب�ظهار ما �عرفونه وما كانوا �فعلونه •

امج ق��ة و�مكن تكرارها ،  • ي تكون فيها ال�ب باإلضافة إ� حدود �حدد المواضع اليت
ي تتطلب استثمارات إضاف�ة لدعم الطالب الذين �عانون من  التعلم واألما�ن اليت

 .إعاقات

 ما �ي خ�ارات االختبار؟

معظم الطالب الذين �عانون من إعاقات �أخذون التقي�م العام ،  التقي�م العام:  •
 .مع أو بدون وسائل الراحة

: �أخذ عدد قل�ل من الطالب الذين �عانون من أهم اإلعاقات التقي�م البد�ل •
تقي�م بد�ل �عتمد ع� معاي�ي التحص�ل  المعرف�ة تقي�م أور�غون الموسع ، وهو 

ي 
ة وط��لة المدى للطالب الذين �شاركون �ف األ�اد��ي البد�لة. هناك آثار قص�ي

 .التقي�م الموسع ألور�جون ، لذا �جب اتخاذ قرارات المشاركة بعنا�ة

 

 ما ھي اآلثار المترتبة على المشاركة في التقییم البدیل؟

تعل�م الطالب الذين �خضعون لتقي�م أور�غون االستنتاج قص�ي المدى هو أن  •
ا من تعل�م الطالب اآلخ��ن ا وتعق�د� ا وا�ساع�  .الموسع س�كون أقل عمق�

ھناك خطر یتمثل في بدون نتائج اختبار الحالة ، 
 :، مما قد یؤدي إلىانخفاض توقعات التعلم 

 .تعلیمات أقل صرامة •
 .تضاؤل التقدم األكادیمي •
المزید من فرص التعلیم ما بعد  •

 الثانویة المحدودة. و
نقص المعلومات األكادیمیة الموثوقة  •

 .للطالب واألسر

ن الطالب الذين  هناك طرق لدعم وتمكني
ي  �عانون

من إعاقات عند مشاركتهم �ن
 .االختبارات

ات إمكان�ة الوصول  ف �مكن أن �ساعد م�ي
ي إظهار ما �عرفونه 

وما ووسائل الراحة الطالب �ف
ي االختبارات

 .�مكنهم فعله �ف

 ھل كنت تعلم؟
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اآلثار ط��لة المدى �ي أن الطالب الذين �خضعون لتقي�م أور�غون الموسع قد ال �كونوا ع�  •
ف لبعض مؤسسات  المسار الصحيح لتلب�ة متطلبات الدبلوم الق�ا�ي ، أو قد ال �كونوا مؤهلني

 .الخدمة العسك��ة ، أو الوظائفالتدر�ب بعد المرحلة الثان��ة ، أو 

 ك�ف �جب استخدام نتائج اختبار الحالة؟

نتائج اختبار الوال�ة موثوقة ع� مستوى مجموعة الطالب. �جب أن �عتمد تقي�م الطالب  •
ف والوصول إ� فرص الطالب (مثل مسارات ال��اض�ات الصعبة ، أو المستوى المتقدم ،  الفرديني

) ع�  ف ف والموه��ني  ..لألدلةمصادر متعددة أو البكالور�ا الدول�ة ، أو برامج الموه��ني

ا إ� جنب مع الب�انات المحل�ة األخرى إلجراء محادثات  استخدم نتائج • اختبار الحالة جنب�
ي استخدام نتائج االختبار لتحد�د أهداف فرد�ة للمعلم أو  هادفة حول التعلم. 

ال ينب�ن
 .كجزء من عمل�ة تقي�م المعلمالطالب 

 ما هو المطلوب للطالب للوصول إ� االختبار �شكل هادف؟

•   Oregon Accessibility Manual ي
ح دعم إمكان�ة الوصول المتاحة �ف ��ش

 .اختبارات وال�ة أور�غون وميت يتم استخدامها

ي أو  •
ي اعتبارك ك�ف تتشابه خصائص اختبار الحالة مع مهام التقي�م الص�ف

ضع �ف
 تختلف عنها. 

ات إمكان�ة الوصول أو  - ف وسائل الراحة لمهمة الفصل الدرا�ي  هل �ستخدم الطفل م�ي
ي اختبار الوال�ة؟

 المسم�ح بها لمهام مماثلة �ف

ات إمكان�ة الوصول أو  - ف هل هناك احت�اجات أخرى �مكن معالجتها باستخدام م�ي
ي لم يتم تقد�مها أو استخدامها بالفعل من قبل الطالب؟  وسائل الراحة اليت

ي �مكن ما �ي الس�اسات المتعلقة ب             - ات إمكان�ة الوصول ووسائل الراحة اليت ف    م�ي
ي تقي�مات الدولة؟

 استخدامها �ف

ا للغة  • ا باعتبارە متعلم� ي من إعاقات ، إذا تم تحد�د الطالب اتحاد��
�ة و�عايف ف اإلنجل�ي

ي جميع احت�اجاتهم المتعلقة بكل من تعلم اللغة وتأث�ي  فتأ�د من أن الدعم �ليب
 .إعاقتهم

اتصل            
ODE’s Assessment Team Webpage 

 :الرجاء إرسال أي أسئلة أو تعل�قات أو توص�ات إ�

ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov  

 

 ODEموارد تقي�م 

 التقییم الصحیح للغرض الصحیح
 موارد التقییم التكویني
 موارد التقییم المؤقت

 دلیل الوصول في والیة أوریغون

 

ا  ا مطلع�
�
�جب أن �كون الوالد أو الو�ي مشارك

ي قرارات المشاركة ، مما �ش�ي إ� فهمهم 
�ن

 .لعواقب القرارات

 

ي 
�مكن أن �كون للقرارات المتعلقة بالمشاركة �ف

بعد االختبار آثار ع� التعل�مات وأنواع ما 
ي قد تكون  المرحلة الثان��ة وفرص العمل اليت

 .متاحة للطالب

 

وري أن �كون لدى الوالدين واألوص�اء  من ال�ف
تبة ع� ذلك  .فهم واضح لآلثار الم�ت

 

 

ي ضمان أن IEP �مكن أن �ساعد فرق
 �ن

 .تعكس نتائج االختبار تعلم الطالب الفع�ي 

ي الوال�ة وأ�ة  •
استخدم إرشادات المشاركة �ف

 .أدوات المنطقة التخاذ قرارات المشاركة

تأ�د من أن الطالب الذين خضعوا لتقي�م  •
ي هذا أور�غون الموسع 

مؤهلون للمشاركة �ف
 .التقي�م

ات إمكان�ة الوصول وأما�ن  • ف توف�ي م�ي
 .اإلقامة المطل��ة
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