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 لماذا المشاركة مھمة؟
على الرغم من أنھ ال یوجد اختبار واحد یمكن أن یعطي صورة كاملة عن تقدم طفلك ، 

ات حول بمعلومفإن االختبارات على مستوى الوالیة تزود المعلمین والمسؤولین 
تُعد مشاركة  .األسالیب التعلیمیة التي تعمل واألماكن التي تحتاج إلى موارد إضافیة
طفلك مھمة لضمان حصول المدارس والمقاطعات على الموارد المستھدفة التي 
 .یحتاجونھا لمساعدة جمیع الطالب على النجاح

 وصف الحقوق
لآلباء والطالب البالغین باالنسحاب سنویًا من  (ORS 329.479) یسمح قانون والیة أوریغون

االختبارات النھائیة على مستوى الوالیة في والیة أوریغون في فنون اللغة اإلنجلیزیة 
والریاضیات عن طریق إرسال نموذج إلى المدرسة التي یحضرھا الطالب. ستزود المدارس 

 ختباریوًما على األقل من بدء اال 30قبل  22-2021اآلباء بنموذج 

 
 متى سیأخذ طفلي االختبار؟

ال یقل عن ثلثي سیتم اختبار طفلك مرة واحدة بعد إكمال ما 
العام الدراسي. ستحدد مدرسة طفلك التواریخ المحددة ألداء 

  طفلك لالختبارات
 

 .داخل نافذة االختبار على مستوى الوالیة
 
 
 

 
 
 

 

 

 اختبارات والیة أوریغون

o  تحدي طفلك للتفكیر بشكل
وتطبیق معرفتھ على  تحلیلي

 مشاكل العالم الحقیقي
 

o واطلب من  تجاوز الخیارات المتعددة
 طفلك شرح إجاباتھم

 
o لتقدم طفلكدقیقة بمثابة لقطة  ركز 

ویمكن اعتبارھا جنبًا إلى جنب مع 
أجزاء أخرى من المعلومات لتحدید 

 النجاح األكادیمي لطفلك
 

 
o قطاعاتساعد في تحدید المدارس وال 

التي تحتاج إلى دعم إضافي لضمان 
 تلبیة المزید من الطالب لمعاییر أعلى

 

على علمى ابق  
 .تحدث إلى معلم طفلك أو مدیر المدرسة إذا كانت لدیك أسئلة أو ترید معرفة المزید

 موارد
یعرفھ طفلك ویكون قادًرا على فعلھ في فنون اللغة اإلنجلیزیة والریاضیاتلمعرفة المزید حول ما یجب أن  : 

 http://tinyurl.com/ELARoadmap & http://tinyurl.com/MathRoadmap 
 http://tinyurl.com/ORPracticeTests :لعرض نماذج أسئلة االختبار

 http://tinyurl.com/ORTestResults :لقراءة المزید حول نتائج اختبار طفلك

 

 نوافذ االختبار على مستوى الوالیة
 

 اختبارات فنون اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات
2022حزیران (یونیو)  3 -آذار (مارس)  8: 8-3الصفوف   
2022یونیو حزیران  3 - )2(تشرینینایر 11: 12-9الصفوف   

 

 خریجون مستعدینالجمیع الطالب 
في فنون اللغة  K-12 أوریغون أعلى معاییر، اعتمدت والیة  2010في عام 

اإلنجلیزیة والریاضیات لضمان انتقال جمیع الطالب من صف إلى آخر بالمعرفة 
نظًرا ألننا رفعنا مستوى  .نویةوالمھارات األكادیمیة الالزمة للنجاح بعد المدرسة الثا

نا أیًضا بتغییر ما نتوقع أن یعرفھ الطالب وأن یكونوا قادرین على القیام بھ ، فقد قم
 .الطریقة التي نقیس بھا تقدم الطالب من خالل اختبارات الوالیة الخاصة بنا



 نموذج االنسحاب 2021-22                                       
  

 
 :الطالب البالغإللغاء االشتراك في اختبارات الحالة النھائیة لفنون اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات ، یجب إكمال ھذا القسم بواسطة الوالد / الوصي أو 

 :االسم األخیر القانوني للطالب

 :االسم األول القانوني للطالب

 :الدرجة المسجلة للطالب

 :مدرسة الطالب

 

 :22-2021یرجى اإلشارة إلى اختبار (اختبارات) الوالیة الذي تختار عدم المشاركة فیھ للعام الدراسي 

 فنون اللغة االنجلیزیة

 ریاضیات

(للطالب  2022كانون الثاني (ینایر)  4لتقدیم أفضل دعم لتخطیط منطقة المدرسة ، نشجعك على إرسال ھذا النموذج إلى مدرسة طفلك بحلول 
). بالنسبة للطالب الذین یسجلون بعد بدء نافذة االختبار على 8إلى  3(للطالب في الصفوف من  2022آذار (مارس)  1) أو 11ف في الصفو

. یجب على 22-2021مستوى الوالیة ، نشجعك على إرسال النموذج في غضون أسبوعین من التسجیل. ھذا النموذج صالح فقط للعام الدراسي 
 .البالغین تقدیم نموذج إلغاء االشتراك سنویًا إذا رغبوا في اإلعفاء من االختبارات النھائیة على مستوى الوالیةأولیاء األمور والطالب 

 

 .أفھم أنھ من خالل التوقیع على ھذا النموذج ، فإنني سأختار عدم مشاركة طفلي في االختبارأنا 

 :توقیع ولي األمر / الوصي *: التاریخ

 :* المطبوعاسم الوالد / الوصي 

 

عاًما أو أكبر) التوقیع نیابة عنھم وال یطلبون توقیع أحد الوالدین أو الوصي. تشیر كتابة اسمك في مربع  18یجوز للطالب البالغین (الذین تبلغ أعمارھم  *
 .التوقیع إلى توقیعك الرقمي ، والذي سیعتبر توقیعًا أصلیًا لغرض ھذا النموذج
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