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ل ف ي الم�ف
 استكشاف المشكالت التقن�ة و�صالحها للطالب الذين �قومون باختبارهم �ف

 
ل؟ .1 ف ي الم�ف

ا �ف ي أن أفعل لمساعدة طف�ي إذا كان �جري اختبار�
 ماذا �مكنيف

 
  إذا كان ب�مكان طفلكاطلب من طفلك التنسيق مع المعلم إلجراء . ي ي  اختبار تدر�يب بدون  practice testإجراء اختبار تدر�يب

ي بدون ف�ديو
 .ف�ديو ، فهذا �ش�ي إ� أنه �جب أن �كون لد�ه نطاق ترددي كاٍف إلجراء اختبار حق��ت

 
 نت قبل ي  ع� موقع Bandwidth Diagnostic وم االختبار. استخدم فحصقم ب�جراء اختبار �عة اإلن�ت

. siteMy Speed web Check  نت لد�ك ��عة لع� ال��ب لتحد�د ما إذا كانت �عة اإلن�ت ف ي الم�ف
ي إلجراء اختبار �ف

 .بما �ك�ف
 
 �قم بتشغ�ل فحص اتصال الشبكة ع  .siteMy Speed web Check ك فحص اتصال الشبكة إذا كان ب�مكانك س�خ�ب

 .االتصال بنظام االختبار
  ا ع� جهاز ال�مبيوتر أو ال�مبيوتر المحمول أو تأ�د من أن طفلك لد�ه المتصفح اآلمن مثبت�

س�سمح المتصفح اآلمن لطفلك بالوصول إ� االختبار فقط وسيوفر بيئة اختبار آمنة.  .iPad جهاز
�ل ع�  ف إذا كنت ال ترى رمز المتصفح اآلمن  OSAS portal �مكنك العثور ع� المتصفح اآلمن للت�ف

) ، فاتصل بمعلم طفلك أو مدرسته لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إ� تثب�ت ف  (الظاهر ع� ال�مني
كحل أخ�ي ،  .ISAT متصفح آمن. �مكن العثور ع� تعل�مات تثب�ت المتصفح اآلمن ع� بوابة

ا تثب�ت متصفح   .Mozilla Firefox أو Google Chrome و�ب تقل�دي مثل�مكنك أ�ض�
 

 ات صوت / صوت مدمج أو مدمج. تأ�د ا و�ب أو م�كروفون أو مك�ب ا عن كام�ي تحقق من جهاز االختبار الخاص بطفلك بحث�
من أن  site Check Diagnostics من ق�ام طفلك ب�جراء فحوصات الصوت / الف�ديو ع� موقع فحص التشخ�ص للتحقق

 .أجهزة الصوت والف�ديو الخاصة بهم تعمل �شكل صحيح
 
 إذا كان طفلك �حتاج إ� تقن�ة مساعدة ، مثل برنامج تح��ل النص إ� كالم أو قارئ شاشة ، فتأ�د من تثبيته ع� جهاز
نامج �عمل فقط مع نظا�ي التشغ�لاال   .Mac OS و Windows ختبار. مالحظة: هذا ال�ب
 

ل ، قم بعرض ال�تيبات ع� الروابط التال�ة ف  :للحصول ع� معلومات إضاف�ة حول تحض�ي طفلك لالختبار من الم�ف
 

 ODE Parent Guide: How to Check Your Internet Speed 

 ODE Parent Infographic: Parent/Guardian Remote Testing Checklist 

 ODE Parent Guide: A Quick Guide for Families and Students Testing Remotely 

https://osasportal.org/students.html
about:blank
about:blank
about:blank
https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnostic/pages/default.aspx?c=Cambium
https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnostic/pages/default.aspx?c=Cambium
https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnostic/pages/default.aspx?c=Cambium
https://osasportal.org/secure-browsers.html
https://osasportal.org/secure-browsers.html
https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnostic/pages/default.aspx?c=Cambium
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Assessment-Administration.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Assessment-Administration.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Assessment-Administration.aspx
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ي �حتاج طف�ي  (SSID) أين أحصل ع� اسم المستخدم (االسم األول) ورقم معرف الطالب من   .1

 ومعرف الجلسة اليت
ل؟           ف ي الم�ف

  إ� �سج�ل الدخول إليها إلجراء اختبار عن ُبعد �ف
 

ي �حتاجها طفلك لتسج�ل الدخول إ� االختبار. �جب ع� •  المعلم �جب أن �كون لدى معلم طفلك جميع المعلومات اليت
ي 

وئف �د اإلل��ت  .توص�ل ه��ة الطالب بط��قة آمنة ول�س من خالل الرسائل النص�ة أو ال�ب

 

 :�جب ع� الطالب إدخال المعلومات التال�ة •

 

ي استمارة التسج�ل بالمدرسة. من المهم أن �ستخدم الطالب اسمه األول الرس�ي عند �سج�ل الدخول -
ا كما �ظهر �ف االسم األول تمام�

ا ا مستعار�  .لالختبار ول�س اسم�

 

SSID ا كما تم تعيينه بواسطة مدرستهم أو منطقتهم أو واليتهم  .الخاص بهم تمام�

 

ي يوم االختبار-
ي سينضمون إليها. سيتم توف�ي ذلك من قبل المعلم قبل أو �ف -OR أي) معّرف الجلسة لجلسة االختبار عن ُبعد اليت

F12A-9). 
ي ، . 2

ي �سج�ل الدخول لالختبار. ماذا ع�ي أن أفعل؟ أقوم ب�دخال معلومايت
 ل�ن ال �مكنيف

 
ا لعدم تمكن الطالب من �سج�ل الدخول إ� النظام هو أنهم ع� موقع ال��ب الخطأ. •  ير�ب التحقق من  السبب األ��� شيوع�

ي الموقع الصحيح: 
 السينار�وهات التال�ة للتأ�د من أن طفلك �ف

 
 
ا   ل ، فس�عرض المتصفح اآلمن شاشة �سج�ل الدخول للوصول إ� االختبار إذا كان طفلك �ستخدم متصفح� ف ا إلجراء االختبار من الم�ف آمن�

 .فور فتحه
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  ا من شاشة �سج�ل ا مختلف� ى طفلك نوع� ي ، فس�ي

ي �ختلف عن االختبار الحق��ت إذا كان طفلك �خضع الختبار تدر�يب
ي 

ي �سأل عما إذا كان يرغب �ف   .�سج�ل الدخول كض�فالدخول اليت
 

 
ف من قبل المعلم ، ف�جب أ مالحظة:  ي معني

توفر شاشة �سج�ل الدخول خ�ار �سج�ل  الن إذا كان طفلك �خضع الختبار حق��ت
ي الموقع الصحيح 

دخول الض�ف. إذا رأ�ت خ�ار �سج�ل دخول الض�ف ، فالرجاء االتصال بمعلم طفلك للتأ�د من أنك �ف
 .لالختبار الذي �جرونه

 
 

ال �مكن لطف�ي مشاهدة الف�ديو الخاص به ، أو أنه �حصل ع� رمز سحابة ح��ن عند إجراء االختبار. ك�ف  .1
ء �شكل صحيح؟ ي

ي التحقق مما إذا تم إعداد كل �ش
 �مكنيف

 
 

ا و�ب. �حتوي كل جهاز • ي  iPad أوً� ، تأ�د من أن الجهاز الذي �ستخدمه طفلك �حتوي ع� كام�ي
ا و�ب. تأئت معظم أجهزة ع� كام�ي

ي المنتصف 
ة �ف ف المجردة ، ع� سب�ل المثال ، عدسة صغ�ي ات و�ب مدمجة �مكن رؤ�تها بالعني ال�مبيوتر المحمولة الحديثة مزودة بكام�ي

ا  ي ال �حتوي ع� عدسة أع� الشاشة ، ف�مكن توص�ل كام�ي فوق الشاشة. إذا كان طفلك �ستخدم جهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتيب
 .بال�مبيوتر ال��ب

 
ا ال��ب تعمل �شكل صحيح ، ير�ب ز�ارة  • Diagnostics Check موقع فحص التشخ�ص بعد ذلك ، للتأ�د من أن كام�ي

siteا ال��ب  .واستخدام فحص كام�ي
 

قق هذا الفحص اآل�ي مما إذا كان قد بعد ذلك ، من نفس موقع ال��ب المذكور أعالە ، �مكنك �شغ�ل فحص االتصال عن ُبعد. سيتح •
�ب  ي هذا الفحص ، ف�ي

ات ضمن االختبار. إذا تم اإلبالغ عن خطأ �ف ف تم إعداد تك��نات جهازك والشبكة �شكل صحيح حيت تعمل هذە الم�ي
ي المنطقة التعل�م�ة

ي تكنولوج�ا المعلومات �ف
أو شبكة  إرساله إ� معلم طفلك حيت يتمكن من الحصول ع� المساعدة من موظ�ف

 .المدرسة
 

ي تكنولوج�ا  •
ي المدرسة. �مكن لموظ�ف

ي تم تك��نها �ف إذا كان طفلك �ستخدم جهاز كمبيوتر توفرە المدرسة ، فقد �لزم تغي�ي اإلعدادات اليت
ي هذا األمر

ي منطقتك أو مدرستك المساعدة �ف
 .المعلومات �ف

 
 
 
 
 
 

https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnostic/pages/default.aspx?c=Cambium
https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnostic/pages/default.aspx?c=Cambium
https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnostic/pages/default.aspx?c=Cambium
https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnostic/pages/default.aspx?c=Cambium
https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnostic/pages/default.aspx?c=Cambium
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ي ا .2
نت �ف ي التحقق مما إذا كان اتصال اإلن�ت

ي إلجراء االختبار؟ك�ف �مكنيف
ا بما �ك�ف ل ��ع� ف  لم�ف

 

لك ��عة بما  ف ي م�ف
نت �ف ددي للتأ�د من أن �عة اإلن�ت ح ال�ت�ب التا�ي ك�ف�ة استخدام أداة �شخ�ص النطاق ال�ت ��ش

 : ي
ي �ك�ف

نت لد�ك ODE :دل�ل الوالدين �ف  ك�ف�ة التحقق من �عة اإلن�ت
 

ي ستستخدمها لالختبار. استخدم فحص  Diagnostics Check موقع انتقل إ� • ل�ة اليت ف ددي ع� الجهاز والشبكة الم�ف النطاق ال�ت
 .التشخ��ي 

 
ا والتحقق من ذلك مقابل متطلبات االختبار • ددي المتاح حال�� ددي النطاق ال�ت  .س�ق�س الفحص التشخ��ي للنطاق ال�ت

 
ي حالة توفر نطاق ترددي كاٍف ، س�ظهر م��ــع نص  •
لأخ�ف �ف ف ا إلجراء االختبار من الم�ف ا كاف�� ا تردد��

�
 .مع رسالة تف�د بأن لد�ك نطاق

 
ل. إذا كانت أحمر إذا لم �كن األمر كذلك ، فس�ظهر م��ــع نص  • ف مع رسالة تف�د بأنه ل�س لد�ك نطاق ترددي كاٍف إلجراء االختبار من الم�ف

ل  ف ي الم�ف
نت �ف �عتك ل�ست بال�عة ال�اف�ة ، فحاول �شغ�ل الفحص مرة أخرى عندما �كون عدد األشخاص الذين �ستخدمون اإلن�ت

 .أقل
 

 سج�ل طف�ي أثناء االختبار؟هل سيتم � .3
 

ي وال�ة أور�غون بتسج�ل أي ف�ديو أو صور أو صوت أثناء االختبار ، ولن يتم حفظ أي �سخة من الدردشة  •
لن تقوم إدارة التعل�م �ف

�ة ، ح�ث �جب حفظ ردود  ف ي تقي�م إتقان اللغة اإلنجل�ي
الطالب المنطوقة النص�ة. االستثناء الوح�د لهذە الممارسة هو مجال التحدث �ف

ف  �ني ف الب�ش  .حيت يتم �سج�لها من قبل المراجعني
 

ل بمبدأ تصم�م الخصوص�ة أوً�. �قوم النظام  • ف نت الذي �سمح للطالب ب�جراء االختبارات من الم�ف تم بناء نظام االختبار ع�ب اإلن�ت
ة بجهاز كمبيوتر الطالب ، و�كون كل الف�ديو والصو  ف بتوص�ل كمبيوتر المدرس مبا�ش ف هذين الشخصني  .ت والنص بني

 
ل. لماذا �مكن أن �حدث هذا؟ .4 ف ي الم�ف

 �عود طف�ي باستمرار إ� شاشة �سج�ل الدخول أثناء إجراء االختبار �ف
 

ا إلعادة الطالب إ� شاشة �سج�ل الدخول هو ق�امهم بالنقر فوق الزر   .5 ي  "إ�قاف مؤقت"السبب األ��� شيوع�
�ف

ا ما �ستخدم زر  ي الحمام أو مقاطعة أخرى  اإل�قاف المؤقتاالختبار. غالب�
احة �ف للسماح للطالب بالحصول ع� اس�ت

ف للزر  ف المحتملني ي الصور أدناە.  Pauseهادفة أثناء االختبار. شاهد الموقعني
 .�ف

 

 
ا �سج�ل خروج الطالب من االختبار إذا كان �قوم ب�جراء االختبار باستخدام المتصفح اآلمن ومحاولة الو  • صول إ� تطبيق آخر �مكن أ�ض�

ي نفس الوقت
نت ع� ال�مبيوتر �ف  .أو اإلن�ت

 
ي السؤال رقم  •

ف ع� الطالب إعادة إدخال معلومات �سج�ل الدخول الموضحة �ف ف ع� مسؤول  2للرج�ع إ� االختبار ، سيتعني وسيتعني
ي جلسة االختبار

 .االختبار إعادة الموافقة عليها �ف
 
 

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/English-Language-Arts.aspx
https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnostic/pages/default.aspx?c=Cambium
https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnostic/pages/default.aspx?c=Cambium
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ا رسالة توضح بالضبط سبب حدوث ذلك. س�ظهر سبب مغادرة قبل إعادة توجيهه إ� شاشة  • �سج�ل الدخول ، �ظهر للطالب دائم�

ا ع� شاشة معلمه ، بح�ث �مكنك االتصال بالمدرس للحصول ع� هذە المعلومات  .الطالب لالختبار أ�ض�
 
 

ل؟ .6 ف ي الم�ف
نت أثناء إجراء االختبار �ف ي اإلن�ت

 ماذا أفعل إذا واجه طف�ي مشكالت �ف
 
ي السؤال رقم   إذا  •

نت الموضح �ف لك ل�ست بال�عة  5كان فحص �عة اإلن�ت ف ي م�ف
نت �ف �ش�ي إ� أن �عة اإلن�ت

ل ، ف�مكنك تج��ة ما ��ي  ف  :ال�اف�ة إلجراء اختبار من الم�ف
 

ف كل �عة اإلن- نت أثناء االختبار حيت �مكن ترك�ي ل الذي �ستخدم اإلن�ت ف ي الم�ف
نت لد�ك ع� تأ�د من أن طفلك هو الشخص الوح�د �ف �ت

نت للمدرسة ، فس�كون هناك نطاق ترددي أقل ا أو �ستخدم اإلن�ت ا تلف��ون�� ا أو برنامج� ل يبث ف�لم� ف ي الم�ف
 االختبار. إذا كان شخص آخر �ف

 .لطفلك إلجراء االختبار
 .بالقرب من المودم أو جهاز التوج�ه iPad انقل ال�مبيوتر أو-
ةقم بتوص�ل جهاز ال�مبيوتر الخاص بك -  .بالمودم أو الموجه مبا�ش
 .افصل األجهزة األخرى المتصلة �شبكتك أثناء ق�ام طفلك ب�جراء االختبار-
 

ل ، إال أن نظام �سل�م االختبار �حفظ  • ف ي الم�ف
نت �ف ي االتصال باإلن�ت

ير�ب مالحظة أنه ع� الرغم من أن الطالب قد يواجهون مشا�ل �ف
اعمل الطالب باستمرار حيت �لتقط النظام   .إجابات طفلك تلقائ��

 
ا من إجراء الم��د من االختبارات •  .إذا لم يتمكن نظام االختبار من حفظ استجابات الطالب ، فسوف �منع طفلك تلقائ��

 
نت �شط إلنهاء االختبار. إذا كان طفلك غ�ي قادر ع� إ�مال االختبار من ا • ل إل�مال االختبار و�رساله ، س�حتاج طفلك إ� اتصال إن�ت ف لم�ف

 .، ير�ب االتصال بمعلم طفلك
 

ي العودة إ� شاشة �سج�ل الدخول؟ .7
ي فعله لمساعدة طف�ي إذا استمر �ف

 ما الذي �مكنيف
 

ل ، فإن أفضل ما �مكنك فعله هو مساعدة طفلك ع� �سج�ل الدخول  • ف ي الم�ف
إذا تم �سج�ل خروج طفلك من االختبار الذي �ج��ه �ف

ي السؤال رقم إ� االختبار بأ�ع ما �مكن. 
 .لمساعدتهم ع� �سج�ل الدخول إ� االختبار مرة أخرى 2استخدم المعلومات الواردة �ف

 
ى مسؤول االختبار بوض�ح أنه �حاول استئناف االختبار ، و�ذا كان ذلك  • بعد أن �سجل طفلك الدخول مرة أخرى إ� االختبار ، س�ي

ا ، فسيتم إعادة مشاركة مؤتمر الف�ديو تلقا اممكن�  .ئ��
 

ي بعض الحاالت س�حتاج المعلم إ� كتابة تق��ر  •
ح ما حدث ألنه �ف ي إ� معلم طفلك ل�ش

وئف ي إرسال ب��د إل��ت
ا �ف إذا أمكن ، قد ترغب أ�ض�

ح أي ن�ع من السلوك غ�ي الق�ا�ي أثناء جلسة االختبار  .��ش
 

ي العمل و��قاف �شغ�لها أثناء االختبار. لماذا ا؟ .8
ا �ف  �ستمر ال�ام�ي

 
ي نفس إذ •

ا �ف ا حدث ذلك ، فقد �كون هناك برنامج آخر ع� كمبيوتر طفلك �حاول الوصول إ� ال�ام�ي
ل ف ي الم�ف

 .الوقت الذي �قوم ف�ه طفلك ب�جراء اختبار �ف
 

تحقق للتأ�د من إغالق أي تطبيق آخر �ستخدمه طفلك للتعلم عن بعد أو التعلم عن بعد بح�ث يتم  •
ا فقط بواسطة نظا ي استخدام ال�ام�ي

ي تعمل ع� كمبيوتر طفلك �ف م االختبار. �جب أن تظهر التطب�قات اليت
�ط أدوات ال�مبيوتر أسفل الشاشة. إذا كانت هناك أي تطب�قات �ستخدم عن بعد أو   �ش
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ل ف  .جاري ، ير�ب إغالقها قبل أن �حاول طفلك إجراء اختبار من الم�ف
 

ا إ� وصول  • نت دائم� ا�حتاج نظام االختبار ع�ب اإلن�ت  .ح�ي إ� ال�ام�ي
 

ا خارج�ة ، فتأ�د من توص�لها بال�امل بال�مبيوتر •  .إذا كان طفلك �ستخدم كام�ي
 

ي االختبار. ماذا ع�ي أن أفعل؟ .9
ي متجمدة عندما أ�ون �ف

 تظل شاشيت
 

ا ع�  • � ل ، فقد �كون ذلك مؤ�ش ف ي من البطء أو الجمود أثناء إجراء االختبار من الم�ف
ي إذا كان طفلك �عائف

وجود مشكالت �ف
ا عن  ا جد� نت أو أن طفلك �جلس بع�د� ل �ستخدمون اإلن�ت ف ي الم�ف

ل. قد �كون السبب هو أن اآلخ��ن �ف ف نت بالم�ف اتصال اإلن�ت
 .جهاز التوج�ه الخاص بك

 
ي السؤال رقم  •

 .لحل المشكلة 8جرب الخطوات المو� بها �ف
 

ي مواجهة هذا أو أي صع��ات فن�ة أخ •
ل ، �جب عل�ك االتصال بمعلم إذا استمر طفلك �ف ف رى أثناء إجراء االختبار من الم�ف

 .طفلك
 

ا ع� إجراء االختبار عن  ي بنجاح دون تجم�د الشاشة ، ف�جب أن �كون قادر� الحظ أنه إذا تمكن طفلك من إ�مال اختبار تدر�يب
ا  .ُبعد أ�ض�

 
ف جهاز ال�مبي .10 ي العثور ع� معلومات إضاف�ة حول ك�ف�ة تجه�ي

الخاص بطف�ي حيت  iPad وتر أو جهازأين �مكنيف
ل؟ ف  يتمكن من إجراء االختبار من الم�ف

 
   Administration websiteODE Test.ير�ب االتصال بمعلم طفلك أو لم��د من المعلومات ير�ب ز�ارة •

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