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   قائمة فحص اختبار األ�ة عن بعد

 

 

أو أثناء إدارة ستساعدك قائمة التحقق من االختبارات العائل�ة عن ُبعد للتقي�مات ع� مستوى وال�ة أور�غون ع� فهم ما �مكنك وما ال �مكنك فعله قبل 
ا معرفة ما   .�مكن توقعه من تج��ة االختبار عن ُبعداالختبار عن ُبعد. سيتيح لك أ�ض�

ي الصف الثالث إ� الثامن والحادي ع�ث داخل مدارس وال�ة أور�غون العامة اآلن إجراء التقي�مات النهائ�ة ع� مستوى وال 
 مثل) �ة أور�غون�مكن للطالب �ف

ELA ا بعض الطالب من ر�اض األطفال حىت  (وال��اض�ات والعلوم �ةعن ُبعد. س�شارك أ�ض� ف ي تقي�م إتقان اللغة اإلنجل�ي
ي ع�ث �ف

ي وال�ة  (ELPA) الصف الثايف
�ف

ي الصفوف من 
ي استب�ان 12إ�  3أور�غون عن ُبعد. باإلضافة إ� ذلك ، تقدم وال�ة أور�غون للطالب �ف

وتقد�م مالحظات  SEED فرصة للمشاركة عن ُبعد �ف
ف معلومات حول تج��ة التعلم الخاصة بهم. �سمح التقي�مات النهائ�ة لل طالب ب�ثبات فهمهم للمعرفة والمهارات المتعلقة بالموض�ع. توفر النتائج للمعلمني

. للتأ�د من أن النتائج تظهر ما �عرفه طفلك وما �مكنه فعله ، من المهم أن �كمل طفلك االختبار إضاف�ة للتخط�ط المستقب�ي ودعم الطالب
 .(االختبارات)

 .التوجيهات حىت تكون نتائج االختبار ذات مغزى للتخط�ط المستقب�ي من المهم أن تتبع أنت وطفلك هذە 

 .ير�ب مراجعة قائمة التحقق هذە للتحض�ي لالختبار عن بعد

 قبل االختبار
 

فعلأ  ال تفعل 

  استخدم جهاز االختبار المقدم أو المعتمد من مدرستك لطفلك. �جب أن �كون
ا ع� أ�قونة المتصفح اآلمن  .أو التطبيق Secure Browser مثبت�

 

 

  اعمل مع مدرس طفلك للتأ�د من توفر ما ��ي ع� جهاز االختبار الخاص
ا ال��ب والم�كروفون ومك�ب الصوت. �مكنك أنت  بالطالب لدعم االتصال: كام�ي

والمعلم التحقق باستخدام �شخ�صات 
:/https://demo.tds.cambiumast.com/systemdiagnosticالشبكة

 pages/default.aspx?c=Cambium 

 

  �اعمل مع معلم الطالب إذا كان طفلك بحاجة إ� تقن�ة مساعدة خارج�ة (ع
 .برنامج تح��ل النص إ� كالم أو قارئ الشاشة) سب�ل المثال ،

 

  (اخت�اري) اعمل مع المعلم لجدولة اختبار تدر�ب عن بعد لطفلك باستخدام
  )Test site Practice.(�سج�ل دخول الطالب

 

  قائمة التحقق من االختبار عن ُبعد للوالد / الو�ي مع طفلكراجع.   ال ُ�سمح بنسخ أي أسئلة أو إجابات لالختبار أو تص��رها أو
 .مشاركتها مع اآلخ��ن

 ابحث عن مكان هادئ لطفلك إلجراء االختبار   ي الخلف�ة أو مشتتات (مثل التلفاز أو
ال توجد ضوضاء �ف

ي نفس الغرفة 
) �ف ي �جري فيها االختبارالموس��ت  .الىت

 
ا. �مكنهم �سج�ل ال نت أو التكنولوج�ا أو خ�ج من االختبار ألي سبب ، فسيتم حفظ ردودە تلقائ�� ي اإلن�ت

ي من مشا�ل �ف
دخول مرة أخرى إذا كان طفلك �عايف

موعد جلسة االختبار التال�ة. عندما �عود الطالب إ�  إلنهاء االختبار عن ُبعد باستخدام معلومات �سج�ل الدخول األصل�ة الخاصة بهم عندما �حدد المعلم
ي توقفوا فيها عن االختبار  .االختبار ، سيبدأون من النقطة الىت

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/students.html
about:blank
about:blank
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   قائمة فحص اختبار األ�ة عن بعد

 

 

 خالل االختبار
 

فعلأ  ال تفعل 

  رمز المتصفح اآلمن ع� جهاز ال�مبيوتر للبدء ، س�ستخدم طفلك
 .لبدء االختبار عن ُبعد

 

  ، سوف �سجل طفلك الدخول إ� االختبار باستخدام اسمه األولSSID  الخاص
ە من قبل مسؤول االختبار  بحالته (معرف الطالب) ومعرف الجلسة (يتم توف�ي

ي وقت االختبار.) / 
 المراقب قبل أو �ف

 

  الصوت أو سماعة الرأس وأن الصوت مرتفع بدرجة كاف�ة حىت تأ�د من عمل مك�ب
 .يتمكن طفلك من سماع توجيهات االختبار

  ال ُ�سمح لطفلك باستخدام الهاتف الذ�ي أو الهاتف
الخلوي أو الجهاز المحمول بال�د أو القاموس أو 
ي أو المدقق 

قاموس المرادفات أو المدقق اإلماليئ
 .االختبار النحوي ع� جهاز منفصل أثناء

  ا ال��ب والم�كروفون ومك�ب الصوت للتأ�د من سُ�طلب من طفلك فحص كام�ي
ا ال��ب والم�كروفون ومك�ب  أنها تعمل قبل بدء االختبار. �جب أن تظل كام�ي

الصوت ق�د التشغ�ل باستمرار أثناء جلسة االختبار بأ�ملها للتواصل مع 
ة ، و�ال ف لن يتمكنوا من الوصول إ� مسؤول مسؤول االختبار / المراقب مبا�ث

 .االختبار إال ع�ب خ�ار الدردشة فقط

 

  حتاج طفلك إ� اتباع جميع التوجيهات من مسؤول االختبار / المراقب الذي �قوم�
ي فهم ك�ف�ة �سج�ل الدخول إ� 

ب�جراء االختبار. إذا احتاج طفلك إ� مساعدة �ف
ي عمل�ة �سج�ل الدخول فقطاالختبار ، ف�مكنك مساعدته 

 .�ف

  ، ي أي   �مكنكال بمجرد بدء االختبار
مساعدة طفلك �ف

 .أسئلة اختبار. شجعهم ع� بذل قصارى جهدهم

  ي لطفلك إظهار شاشته أو الدردشة مع أي شخص أو
ال ينب�ف

التحدث مع أي شخص حول أسئلة االختبار أو أجزاء 
 مدير أخرى من االختبار. �مكن للطالب فقط التحدث إ�

 .االختبار / المراقب أثناء إجراء االختبار

  ال ُ�سمح لطفلك باستخدام الهاتف الذ�ي أو الهاتف الخلوي
أو الجهاز المحمول بال�د أو القاموس أو قاموس المرادفات 
ي أو المدقق النحوي ع� جهاز منفصل 

أو المدقق اإلماليئ
 .أثناء االختبار

 ، احة أو كان لد�ه سؤال ، �مكنه إخبار مسؤول االختبار /  إذا احتاج طفلك إ� اس�ت
ة الدردشة ف ا أو إرسال رسالة باستخدام م�ي  .المراقب عن ط��ق رفع �دە فعل��

 

  مكن للطالب مراجعة إجاباتهم قبل اإلرسال. لتقد�م اختبار ، �جب ع� طفلك�
 .""إنهاء االختبارتحد�د 
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