
عن بعد  أسئلة وأجوبة متكررة للعائالت حول اإلدارة 
 للتقییمات على مستوى والیة أوریغون

الذین تقدم مدارسھم التعلیم عبر اإلنترنت ، والذین تقرر مناطقھم دعم ھذا  11و  8إلى  3یمكن لطالب مدرسة أوریغون العامة في الصفوف من 
والریاضیات والعلوم. سیشارك بعض الطالب في  (ELA) فنون اللغة اإلنجلیزیةالحكم ، المشاركة عن بُعد في تقییمات أوریغون النھائیة في 

عن بُعد. باإلضافة إلى ذلك ، تقدم والیة  (ELPA) الصفوف من الروضة حتى الصف الثاني عشر في تقییم إتقان اللغة اإلنجلیزیة بوالیة أوریغون
لتقدیم  (SEED) للمشاركة عن بُعد في استبیان تنمیة المساواة التعلیمیة للطالبأوریغون للطالب في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر الفرصة 

إذا  مالحظات حول تجربة التعلم الخاصة بھم. قد یحتاج الطالب إلى إجراء االختبارات عن بُعد إذا كان شكل تعلیمھم األساسي عبر اإلنترنت أو
باستخدام تطبیق المراقبة عن بُعد الذي یعد جزًءا من نفس نظام االختبار الذي  كانوا یشاركون في مدرسة افتراضیة. یمكن إكمال االختبار

 .یستخدمھ الطالب إلجراء االختبارات الشخصیة. یتضمن ھذا المستند إجابات لألسئلة المتداولة حول إدارة االختبار عن بُعد

 ، وكیف تفید ھذه االختبارات طفلي؟ ما نوع االختبارات التي سیحتاج طفلي إلى إجرائھا أثناء تواجده في المنزل .1
 كیتوفر االختبار عن بُعد لكل تقییم من التقییمات النھائیة للتعلیم العام في والیة أوریغون في جمیع مستویات الصف المختبرة بما في ذل

ELPA ومسح SEED المقاطعات والدولة على فھم وتقییمات أوریغون المؤقتة. تُستخدم التقییمات النھائیة لمساعدة العائالت والمدارس و
التحصیل األكادیمي للطالب وتحسینھ. كما أنھا تساعدك أنت ومعلم طفلك على فھم المھارات والمعرفة التي یمكن لطفلك إظھارھا وتساعد 

 .في التخطیط لمدرستھ للتدریس والدعم في المستقبل

 

 على مستوى الوالیة یحتاج إلى إجرائھ أثناء التعلم عن بُعد؟ما الذي یمكنني فعلھ للمساعدة في إعداد طفلي ألي تقییم تلخیصي  .2
 :یمكن أن تساعدك الخطوات التالیة على التأكد من أن طفلك مستعد للمشاركة في التقییمات النھائیة على مستوى الوالیة عن بعد

 أن طفلك لدیھ جھاز كمبیوتر محمول أوالعمل مع معلم طفلك ومنسق التكنولوجیا بالمدرسة لفھم خطة االختبار عن بعد ؛ للتأكد من  •
iPad أو Chromebook  تم تكوینھ بشكل صحیح من المدرسة ؛ وللتأكد من أن لدیك اتصاالً موثوقًا باإلنترنت وعرض النطاق

 .الترددي
األجھزة التالیة بناًء  العمل مع معلم طفلك لفھم التكنولوجیا المطلوبة لالختبار عن بعد. على سبیل المثال ، سیحتاج كمبیوتر طفلك إلى •

 .على التقییم الذي یدیره المعلم
م�كروفون 
ات الصوت  مك�ب
ا ال��ب  كام�ي
ا إ� خطة ور�ة قد �حتاجها طفلك إلمكان�ة الوصول استناد� (مثل قارئ الشاشة  504أو خطة  IEP أي تقن�ة مساعدة �ض

 وال�الم إ� النص وما إ� ذلك)
ولوجیا بالمدرسة للتأكد من أن جھاز الطالب یحتوي على متصفح آمن أو تطبیق جوال مستخدم اعمل مع معلم طفلك ومنسق التكن •

 .لالختبار مثبت وأن أي أجھزة إضافیة تعمل بشكل صحیح قبل االختبار
رؤیتھم والمنطقة وفر لطفلك مكانًا ھادئًا دون أي مصادر تشتیت أثناء إجراء االختبار عن بُعد. یجب تذكیر الطالب بأنھ یمكن لمعلمھم  •

 .المحیطة بھم أو خلفھم عبر كامیرا الویب
 .شجع طفلك على بذل قصارى جھده واسأل معلمھ (ولیس أي شخص آخر) إذا لزم األمر •

 .ذّكر طفلك بعدم استخدام الھاتف أو أي أداة أخرى مثل القاموس أو قاموس المرادفات أو المدقق اإلمالئي لإلجابة على أي أسئلة •

 

،  SEED ، أو مسح ELPA طفلي إجراء اختبار تدریبي عن بُعد قبل إجراء التقییم النھائي للتعلیم العام في والیة أوریغون ، أوھل یمكن ل .3
 أو أي من تقییمات والیة أوریغون المؤقتة عن بُعد؟

 .نعم ، اعمل مع مدرس طفلك لترتیب فرصة لممارسة االختبار عن بُعد قبل إعطاء جلسة االختبار عن بُعد
 كیف یمكن لطفلي فحص أجھزتھ للتأكد من أنھا تعمل بشكل صحیح قبل االختبار؟ .4
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ي 5 . .5
 �جب ع� الطالب العمل مع معلمهم و / أو منسق التكنولوج�ا بالمدرسة إلجراء فحص �شخ��ي �قع �ض

 https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnostic/pages/default.aspx?c=Cambium للتأ�د من أن أجهزتهم
الصوت والف�ديو واالتصال إلعالمهم بما إذا كان تعمل. من هذا الموقع ، سيتمكن الطالب من �شغ�ل سلسلة من عمل�ات فحص 

ي 
ا ال��ب و�شغ�ل الف�ديو وتح��ل النص إ� كالم واالتصال تعمل �شكل صحيح. إذا وجد الطالب مشكلة �ض الصوت والم�كروفون وكام�ي

ي استكشاف المشكلة و�صالحها قبل االختبار عن بعد. 
 أجهزته ، ف�جب عل�ه االتصال بمعلمه للمساعدة �ض

 
 

 ھل سیتمكن طفلي من الحصول على المساعدة من شخص ما إذا كان لدیھ سؤال أثناء االختبار عن بُعد؟ .6

 .في أغلب األحیان ، سیقوم معلم طفلك بإجراء االختبار. ومع ذلك ، سیكون لدى المدارس في بعض الحاالت مراقب اختبار آخر متاح

محت باستخدام كامیرات الویب لالختبار عن بُعد ، فسیكون الطالب قادرین على إذا كنت قد وقعت على نموذج إذن االختبار عن بُعد وس •
رؤیة وسماع معلمھم. إذا كانت لدى طفلك أسئلة أو یحتاج إلى مساعدة من معلمھ أثناء إجراء اختبار عن بعد ، فسوف یتعلم كیفیة طلب 

معلمھم أو فعلیًا "رفع أیدیھم". سیتمكن المعلم من رؤیة طلب المساعدة. في نظام االختبار عن بُعد ، یمكنھم طلب محادثة فردیة مع 
المساعدة الخاص بھ وسوف یجیب في نظام االختبار عن بعد باستخدام مؤتمر الفیدیو أو جلسة مشاركة الشاشة. دعم الدردشة متاح 

 .أیضا
 

لویب لالختبار عن بُعد ، فیمكن للطالب إرسال إذا لم توقع على نموذج إذن االختبار عن بُعد الذي یوفر اإلذن باستخدام كامیرات ا •
 .لطلب الدعم ELPA أو الریاضیات أو العلوم أو ELA رسالة محادثة إلى معلمھم في أي وقت أثناء اختبار

 

 ماذا یحدث إذا احتاج طفلي إلى استراحة أثناء االختبار عن بُعد؟ .7

احة إذا لزم األمر من مسؤول االختبار  احة. إذا أوقف المعلم أو الطالب �مكن للطالب طلب اس�ت ا أو أخذ اس�ت قبل إ�قاف االختبار مؤقت�
ي 

ا ، فس�حتاج الطالب إ� �سج�ل الدخول إ� النظام مرة أخرى عند عودته. س�عودون إ� نفس المكان الذي كانوا ف�ه �ض االختبار مؤقت�
 .االختبار وس�ستأنفون االختبار حسب الحاجة

 
 إجاباتھ إذا انقطع االتصال باإلنترنت أثناء جلسة االختبار عن بُعد؟ماذا یحدث الختبار طفلي و .8

ردود طفلك  إذا فقد طفلك االتصال باإلنترنت أثناء إجراء اختبار عن بُعد ، فسیتم إیقاف االختبار تلقائیًا مؤقتًا ، ویتم إخطار المعلم. یتم حفظ
االتصال باإلنترنت ، سیحتاج طفلك إلى تسجیل الدخول مرة أخرى لمواصلة إجراء  تلقائیًا حتى النقطة التي فُقد فیھا االتصال. عند استئناف

 .االختبار

 ما ھي المواد التي یحتاجھا الطالب باإلضافة إلى الجھاز وقت االختبار؟ .9
ي الصفوف من 

ي للطالب �ض
ض  8إ�  6�جب تقد�م ورقة الرسم الب�ايض الجداول  الذين �خضعون لتقي�م ال��اض�ات. ع� الرغم من تضمني

ض الثامن والحادي ع�ث ، �مكن تزو�د الطالب بنسخة  ي الصفني
ي نظام �سل�م االختبار للطالب الذين �خضعون لتقي�م العلوم �ض

الدور�ة �ض
  ورق�ة. توجد �سخة ع�

. s teacher’, or can be requested from your childODE Test Administration Resources webpage ي
إذا كانت متوفرة �ض

ا لتقل�ل اإللهاءالبيئة البع�دة ، فقد توفر سما  .عات الرأس خ�ار�

یستخدم طفلي وسائل الراحة للتعلیمات ولالختبارات األخرى التي یعطیھا المعلم لطفلي. ھل ستكون ھذه التسھیالت متاحة أثناء جلسة  .10
 االختبار عن بُعد؟

أثناء جلسة االختبار عن بُعد. استشر معلم  504أو خطط القسم  (IEP) یتوفر الدعم والتسھیالت للطالب الذین لدیھم برنامج تعلیمي فردي
 طفلك 

https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnostic/pages/default.aspx?c=Cambium
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Assessment-Administration-Resources.aspx
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 .إذا كانت لدیك أسئلة محددة حول أنواع الدعم المضمنة في نظام االختبار وما ھي أنواع الدعم غیر المضمنة المتوفرة لطفلك

 
قراءة أسئلة االختبار بصوت عاٍل؟ ھل تتطلب طفلي لدیھ إعاقة. كیف سیتمكنون من إجراء االختبار في المنزل إذا طلبوا من شخص ما  .11

 وقتًا إضافیًا؟ أو بحاجة إلى أماكن إقامة أخرى؟

الختبار یمكن أیًضا تقدیم جمیع أشكال الدعم والتسھیالت المخصصة تقریبًا التي یتم تقدیمھا في بیئة االختبار الشخصیة في المنزل أثناء جلسة ا
ئل الراحة ، مثل قارئ أو كاتب بشري ، شخصیًا. للحصول على معلومات إضافیة بشأن الدعم المعین عن بُعد. ومع ذلك ، یجب توفیر بعض وسا

ختبار المتاح وأماكن اإلقامة لالختبار عن بعد ، اتصل بمعلم طفلك أو المدرسة. إذا لم تكن المدرسة قادرة على تقدیم الدعم المطلوب في جو اال
 .ر شخصیًاعن بعد ، فقد یقترحون وضع خطط لالختبا

 ھل سیراقب أي شخص طفلي أثناء االختبار؟ ھل یمكنني البقاء مع طفلي في الغرفة أثناء إجراء االختبار عن بُعد؟ .12
 

 یتم التحكم بشكل صارم في العالقة بین الطالب والمعلم. الشخص الوحید الذي یجب أن یكون حاضًرا أثناء جلسة االختبار عن بُعد ھو مسؤول
طفلك من التواصل وطلب الدعم من مسؤول االختبار. ال یتم تسجیل أي فیدیو أثناء جلسة االختبار عن بُعد ، باستثناء أي  االختبار. سیتمكن

 تسجیل صوتي مطلوب لجزء التحدث من تقییم إتقان اللغة اإلنجلیزیة للطالب المشاركین في ھذا االختبار

غر سنًا في عملیة تسجیل الدخول والتحقق من المیكروفون ومكبرات الصوت وكامیرا قد یحتاج اآلباء / األوصیاء إلى مساعدة الطالب األص .
بنشاط الویب ، ولكن قد ال یشارك اآلباء / األوصیاء في المساعدة أو المطالبة أو تقدیم الدعم لعناصر االختبار للطالب أثناء مشاركة الطالب 

 .اختبار


