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الوالد / ولي األمر االختبار عن بعد 
اتفاقیة اإلدارة

 
 

ي تقي�مات وال�ة أور�غون ع� مستوى الو 
ي الصفوف من الثالث إ� الثامن والحادي ع�ث �ف

ي كل ر�يع ، �شارك الطالب ع�ب وال�ة أور�غون �ف
ال�ة �ف

ي تق
ا بعض الطالب من مرحلة ر�اض األطفال حىت نها�ة التعل�م الثانوي �ف �ة وال��اض�ات والعلوم). س�شارك أ�ض� ف ي�م إتقان (مثل فنون اللغة اإلنجل�ي

ي أور�غون
�ة �ف ف ي الصفوف من  .(ELPA) اللغة اإلنجل�ي

ي  12إ�  3باإلضافة إ� ذلك ، تقدم وال�ة أور�غون للطالب �ف
 استب�ان الفرصة للمشاركة �ف

SEED  ي المقام األول هذە التقي�مات لمساعدة العائالت والمدارس
وتقد�م مالحظات حول تج��ة التعلم الخاصة بهم. �ستخدم وال�ة أور�غون �ف

 .والمقاطعات والدولة ع� فهم التحص�ل األ�اد��ي للطالب وتحسينه
ي المدرسة. ومع ذلك ، لت

ي هذە االختبارات �ف
ا �شارك معظم الطالب �ف ي وال�ة أور�غون للمقاطعات خ�ار�

وف�ي مرونة إضاف�ة ، تتيح إدارة التعل�م �ف
ي موقع آخر لالختبار عن ُبعد إذا لزم األمر بناًء ع� التعل�مات األ�اد�م�ة المنتظمة للطالب (مثل ا

ل أو �ف ف ي الم�ف
لتعل�مات للطالب للمشاركة �ف

ن اض�ة أو ع�ب اإلن�ت   .ت)االف�ت

 (Remote test window: Oregon Statewide Summative Test Schedule) 

ف ع� التقي�م. سيتمكن مسؤول االختبار هذا من مساعدة عند االختبار عن ُبعد ، سيتمكن طفلك من الوصول إ� مسؤول  االختبار الذي ��ث
ف الف�ديو / الصوت. يتيح ذلك لمسؤول االختبا نت ، أن �قوم طفلك بتمكني ا ، ع� غرار التعل�مات ع�ب اإلن�ت ر رؤ�ة طفلك ع�ب الدردشة. نو�ي أ�ض�

ة مع طفلك عند ف المراقب وطالبك مبا�ث ولن يتمكن أي الطالب وسماعه أثناء االختبار والتواصل مبا�ث ما �حتاج إ� دعم أثناء االختبار. االتصال بني
ي مجال التحدث لـ

 .؛ لم يتم �سج�ل الف�ديو ELPA شخص آخر من الوصول إل�ه. يتم �سج�ل الصوت �ف

الحفاظ  ODE اإلضافة إ� ذلك ، �جب ع�التأ�د من أن مشاركة الطالب دق�قة وتمثل تعلم الطالب. ب ODE للتأ�د من صحة النتائج ، �جب ع�
ي مكان آخر لالختبار عن ُبعد ، فإنك تتح

ل أو �ف ف ي الم�ف
ي مشاركة الطالب الخاص بك �ف

مل العد�د ع� أمن و��ة جميع مواد االختبار. إذا كنت ترغب �ف
 :من المسؤول�ات. بتوق�عك ع� هذە االتفاق�ة ، فإنك توافق ع� ما ��ي 

 .من الصور لالختبارلن ألتقط أي ن�ع  •
ي اإلجابة عن أي أسئلة اختبار •

 .لن أساعد الطالب �ف
ا • ون�� ء عن االختبار ، ع� الورق أو إل��ت ي

 .لن أ�تب أي �ث
ي ذلك أسئلة االختبار واإلجابات •

 .لن أفصح عن أي مواد اختبار آمنة ، بما �ف
 .� الجانب اآلخر من هذا المستندلقد قرأت اتفاق�ة و�ي األمر / الو�ي وراجعت اتفاق�ة الطالب ع •
ي سلوك غ�ي الئق ف�ما يتعلق بتقي�مات وال�ة أور�غون قد �خضعون إلجراءات �شمل ، ع�  •

أفهم أن أول�اء األمور والطالب الذين ينخرطون �ف
 .سب�ل المثال ال الح� ، إبطال اختبار الطالب

 .ي�م �شكل مستقلأوافق ع� أنه من المهم أن �كمل طف�ي جميع أ�شطة التق •

 ي إدارة االختبار عن بعد. (ير�ب تحد�د الخ�ار لالختبار عن بع س�شارك
 د)طف�ي �ف

ف الصوت فقط ف الصوت والف�ديو         [] نعم ، تمكني  [] ال ، تمكني
 ا لن �شارك ي إدارة االختبار عن بعد وس�خت�ب بدً� من ذلك شخص��

 .طف�ي �ف

 اسم الطالب (مطب�ع)

 اسم و�ي األمر / الو�ي (مطب�ع)

 تار�ــــخ توقيع و�ي األمر / الو�ي 

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Documents/testingschedule.pdf
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 اتفاق و�ي األمر / الو�ي 
 
 

 :التحض�ي لالختبار عن بعد
ل ، وحدة التدر�بسأراجع  ● ف ي الم�ف

ي عن  اإلدارة التلخ�ص�ة عن ُبعد لآلباء: ك�ف�ة إجراء اختبار �ف
ي مجلد موارد إدارة االختبار النهائئ

، المتاحة �ف
ي وال�ة أور�غون

،   tration websiteOregon Department of Education Test Adminisُبعد ع� موقع إدارة اختبار التعل�م �ف
ي الوحدة التدر�ب�ة

 وسأمتثل لجميع القواعد والتعل�مات المقدمة �ف
 

ي مجلد موارد إدارة االختبار التلخ��ي عن ُبعد ع� موقع و�ب ●
 Oregonسأراجع قائمة التحقق من اختبار و�ي األمر الو�ي عن ُبعد ، والمتاحة �ف

Department of Education Test Administration website  ي وال�ة أور�غون ، وسأ�مل جميع المهام المدرجة
إدارة اختبار التعل�م �ف

ي قائمة التحقق
 .�ف

ي التأ�د من أن التكنول ●
امج والمتصفح اآلمن تعمل من أجل السماح لطف�ي بالمشاركة سأتواصل مع مدرسة طف�ي للمساعدة �ف وج�ا ذات الصلة وال�ب

ي إدارة االختبار عن ُبعد
 .�ف
 

 :يوم االختبار
 .سأوفر غرفة لطف�ي لالختبار فيها هادئة وخصوص�ة وج�دة اإلضاءة ●
 .سأشجع طف�ي ع� بذل قصارى جهدە والتعامل مع التقي�م بط��قة إ�جاب�ة ●
ي اإلجابة ع� أي أسئلة اختبار أثناء التقي�م لن أساعد  ●

 .طف�ي �ف
ي ذلك األسئلة ومقاطع القراءة والصور الرسوم�ة وخ�ارات اإلجابة ●

ا من محتوى التقي�م ، بما �ف  .لن أسجل أو أناقش أ��
ي  ●

ي حالة وجود صع��ات مع جهاز االختبار و / أو جهاز المراقبة ، أو مشكالت �ف
�سج�ل الدخول إ� مؤتمر ال��ب ، أو سوف أساعد طف�ي فقط �ف

ي �سج�ل الدخول إ� التقي�م
 .مشكالت �ف

نت أو تص��رها أو  ● ي جميع األوقات. (ال �جوز �سخ أي من المواد من االختبار ع�ب اإلن�ت
بثها  سأؤكد أنه �جب الحفاظ ع� أمان محتوى التقي�م �ف

 أو �سج�لها أو حفظها أو إعادة بنائها بأي ط��قة.)
ي قد تؤدي إ� إب أنا  ● ي االختبار لمنسق اختبارات المنطقة والىت

طال أفهم أن مسؤول االختبار ، أو المراقب ، مطلوب منه اإلبالغ عن أي مخالفات �ف
 .اختبار طف�ي 

 
 :بعد االختبار

 .سأتبع تعل�مات مسؤول االختبار ل�خ�ج طف�ي من االختبار ●
 

 
 :اتفاق�ة الطالب

 
 :أثناء االختبار

ي االختبار سأبذل ●
 .قصارى جهدي �ف

ي اإلجابة ع� األسئلة أثناء االختبار عن ُبعد ●
ي �ف

 .لن أقبل المساعدة من أي شخص �حاول مساعدئت
ي هذا االختبار ●

ي اإلجابة أو قراءة األسئلة �ف
 .لن أطلب من أي شخص آخر المساعدة �ف

ي هذا االختبار من أي شخص آخر  ●
ي إجابات ع� األسئلة �ف

ي أي وقت أثناء االختبار أدرك أن تل�ت
 .غ�ي مسم�ح به �ف

ي جلسة االختبار للحصول ع� إجابات لألسئلة غ�ي مسم�ح بها ●
 .أدرك أن استخدام أي جهاز أو مادة غ�ي مسم�ح بها �ف

ي االختبار ع� وسائل التواصل االجتما�ي  ●
 .أوافق ع� عدم �سخ ، أو لقطة شاشة ، أو ��ث أي من األسئلة أو اإلجابات �ف

 
 :بعد االختبار

 
 .أوافق ع� عدم مناقشة أو تقد�م إجابات لألسئلة المتعلقة بهذا االختبار ألي شخص ●

 
ي الخاص ولم أحصل ع�  ي تمثل تفك�ي ي االختبار الخاص ىب

ي أن جميع اإلجابات �ف
ا وهذا �عىف

�
ا أمين من المهم بالنسبة �ي أن أ�ون شخص�

ي 
 .مساعدة من اآلخ��ن إلجاباىت
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