
األسئلة الشائعة للعائلة إلجراء تقییم والیة أوریغون على  
 مستوى والیة أوریغون عن بعد

الیة (مثل فنون في كل ربیع ، یشارك الطالب عبر والیة أوریغون في الصفوف من الثالث إلى الثامن والحادي عشر في تقییمات والیة أوریغون على مستوى الو
لثاني عشر في تقییم إتقان اللغة اإلنجلیزیةوالعلوم). سیشارك أیًضا بعض الطالب من ریاض األطفال حتى الصف االلغة اإلنجلیزیة والریاضیات   (ELPA)  في

الفرصة للمشاركة عن بُعد في استبیان 12إلى  3والیة أوریغون عن بُعد. باإلضافة إلى ذلك ، تقدم والیة أوریغون للطالب في الصفوف من   SEED  وتقدیم
یمكن  حول تجربة التعلم الخاصة بھم. على الرغم من أن إدارة التعلیم في والیة أوریغون تتوقع من معظم الطالب االختبار شخصیًا في مدارسھم ، مالحظات

نھم إجراء اختباراتھم من للمقاطعات أیًضا إدارة التقییمات عن بُعد ، مما یعني أن الطالب المؤھلین الذین یكون وضعھم التعلیمي افتراضیًا / عبر اإلنترنت یمك
 .المنزل أو من مكان آخر لالختبار عن بُعد. ھذه المجموعة من األسئلة المتداولة ھي لمساعدتك على معرفة ما یمكن توقعھ

 

 
وستحدد مدرسة طفلك مواع�د االختبار خالل  06/02/2023حىت  03/07/2023بالنسبة لمعظم الطالب ، تكون نافذة االختبار مفتوحة من  

ة الزمن�ة   .تلك الف�ت
 SEED( 6/2 - 4/11) ، ال��اض�ات ، العلوم ، استب�ان OSAS ELA ؛ ELPA 4/28 - 4/11 :نافذة االختبار عن ُبعد(

 

نت هذا العام ، فقد  كال  ي التعلم ع�ب اإلن�ت
ي وال�ة أور�غون بأنفسهم. حىت إذا كان طفلك قد شارك �ف

ي الواقع ، س�خت�ب معظم الطالب �ف
�ف

ي موقع �ي آخر. 
ي المدرسة أو �ف

ي المنطقة معك لجدولة االختبارات �ف
ە من موظ�ف ف للحصول ع� �عمل معلم طفلك أو غ�ي الطالب المؤهلني

ا ون شخص�� ي وال�ة أور�غون س�خت�ب
 .�سخة برا�ل من التقي�مات ع� مستوى وال�ة أور�غون أو التقي�مات البد�لة �ف

اعمل مع معلم طفلك لفهم خطة االختبار عن بعد. ستحتاج إ� فهم التكنولوج�ا المطل��ة لالختبار عن ُبعد ؛ مثل جهاز كمبيوتر مزود  
نت. قد تكون هناك متطلبات برامج محددة للمراجعة. ع� سب�ل المثال ، س�حتاج  ا و�ب واتصال باإلن�ت ات صوت وكام�ي بم�كروفون ومك�ب

ي 
  www.osasportal.org .الطالب إ� الوصول إ� التقي�مات باستخدام متصفح آمن متاح �ف

معتمدة قبل إذا كان طفلك بحاجة إ� دعم أو �سه�الت تقي�م معتمدة محددة ، فاعمل مع المعلم للتأ�د من أن طفلك ع� درا�ة بالدعم أو التسه�الت ال 
ا. اعمل مع معلم طفلك لتق��ر ما إذا كان مكان االختبار الخاص يوم االختبار. قد تتطلب بعض �سه�الت االختبار أن �قوم طفلك ب�جراء اال  ختبار شخص��

ا ا شخص��  .بطفلك قد يتطلب اختبار�

ي معظم الحاالت ، س�كون لدى معلم الطالب اتصال صوت وف�ديو مبا�ث بطفلك أثناء إجراء االختبار. إذا كان لدى طفلك أسئلة أو �حتاج  
�ف

ى طفل نت. ير�ب التأ�د من أن الشخص الوح�د الذي س�ي ا واستخدام الدردشة ع�ب اإلن�ت ا "رفع �دە" فعل�� ك إ� مساعدة المعلم ، ف�مكنه أ�ض�
 مه. ال أحد س�فعل ذلك هو معل

 .الوصول إ� اتصال مبا�ث بالصوت أو الف�ديو ولن يتم إجراء أي �سج�الت
 

  Oregon Department of Education Test Administrationقم بفحص مجلد موارد إدارة االختبار التلخ��ي عن بعد ع� ملف 
 websiteللحصول ع� وثائق التوج�ه والموارد اإلضاف�ة. 

 

ي هذا ال��يع؟اختبيتم امىت س  ر طاليب

ل؟ ف ي الم�ف
 هل �جب ع� الطالب إجراء االختبار �ف

ي مساعدته ع� االستعداد؟ إذا كان الطالب �قوم ب�جراء االختبار عن ُبعد   ، ك�ف �مكنىف

ل و�حتاج إ� مساعدة؟ماذا لو كا ف ي الم�ف
 ن الطالب �قوم باالختبار �ف

 

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

