
 إشعار لمدة 30 یوما للتقییمات على مستوى والیة أوریغون في اللغة اإلنجلیزیة ً

الفنون والریاضیات 

 
 

 تعزیز المساواة والتمیز لكل متعلم
تجریھا والیة أوریغون على تلتزم والیة أوریغون بإعداد كل متعلم بالمعرفة والمھارات األكادیمیة الالزمة للنجاح بعد المدرسة الثانویة. تتوافق التقییمات التي 

، جنبًا إلى جنب  11و  8-3والریاضیات تماًما مع معاییر والیة أوریغون وتوفر للطالب في الصفوف  (ELA) مستوى الوالیة في مجال فنون اللغة اإلنجلیزیة
 .مع عائالتھم ، مقیاًسا واحدًا لإلنجاز األكادیمي والنمو

 
 … ت على مستوئ والیة اوریغونتقییما
 وعبر عدة والیات أخرى المعلمین في والیة أوریغونتم إنشاؤھا بواسطة  ...…
o ... وتطبیق معرفتھ عبر مجموعة متنوعة من السیاقات تحدى طفلك للتفكیر بشكل نقدي 
o ...  واطلب من طفلك شرح إجاباتھم تجاوز الخیارات المتعددة 
o ... معلومات لتحدید النجاح األكادیمي لطفلككن اعتبارھا جنبًا إلى جنب مع أجزاء أخرى من الیممثابة لقطة لتقدم طفلك كن ب 
o ...  في تقییم أنظمتھا التعلیمیة والتعلیمیة ، باإلضافة إلى تحدید مجموعات الطالب الذین قد ال یتم تلبیة احتیاجاتھم  عاتاالقط ومساعدة المدارس

 األكادیمیة بشكل كافٍ 
o  ... على فھم مدى جودة أداء مدارسھم العامة ساعد المجتمعات 

 
 من الوقت سیستغرق طفلي الستكمال تقییمات والیة أوریغون على مستوى الوالیة؟ كم

ساعة. نظًرا لعدم وجود حد زمني للتقییمات  1.5إلى  1ساعات وتقییم الریاضیات الخاص بھم في  3إلى  1.5الخاص بھم في  ELA یكمل معظم الطالب تقییم
 .أن یستغرق ما دام یحتاج إلى إظھار ما یعرفھ وما یمكنھ فعلھ بشكل كامل على مستوى الوالیة في والیة أوریغون ، یمكن لطفلك

 
 ماذا تعني النتائج وأین أحصل على نتائج طفلي؟

ھر مدى جودة أداء تحدد نتائج التقییم نقاط القوة لدى طفلك ومجاالت التحسین في فنون اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات. سیتم تقسیم كل موضوع إلى فئات وسیظ
أوریغون أربعة مستویات . تقیس التقییمات تعلم الطالب على مقیاس یسمح بإجراء مقارنات عبر الوقت. حددت إدارة التعلیم في والیة موضوعطفلك في كل 

سي الحالي أو لإلنجاز على طول ھذا المقیاس والتي تصف بشكل عام األداء األكادیمي للطالب. ستشارك مدرسة طفلك درجات طفلك معك في نھایة العام الدرا
 .بدایة العام التالي للمساعدة في دعم نجاح طفلك أثناء انتقالھ من صف إلى آخر

 
 لي مھمة؟لماذا تعتبر مشاركة طف

للمعلمین  على الرغم من أنھ ال یوجد تقییم واحد یمكن أن یعطي صورة كاملة عن تقدم طفلك ، فإن جعل طفلك یأخذ التقییمات على مستوى الوالیة یوفر
د مشاركة طفلك مھمة لضمان والمسؤولین مصدًرا واحًدا للمعلومات حول األسالیب التعلیمیة التي تعمل وأین قد تكون ھناك حاجة إلى موارد إضافیة. تُع

 .عات على الموارد المستھدفة التي یحتاجونھا لمساعدة جمیع الطالب على النجاحاحصول المدارس والقط
 

 متى سیأخذ طفلي االختبار؟
نوافذ االختبار على مستوى الوالیة ستحدد مدرسة طفلك التواریخ المحددة التي سیأخذ فیھا طفلك التقییمات ضمن نافذة االختبار على مستوى الوالیة. تنطبق 

 .لفنون اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات على التقییمات التجمیعیة العامة والبدیلة على مستوى الوالیة
 

 8-3 الصفوف
03/07/2023 — 06/02/2023 

 12-9 الصفوف
01/10/2023 — 06/02/2023 

 

 البقاء على علم

لمعرفة المزید حول ما یجب أن یعرفھ طفلك ویكون قادًرا على القیام بھ  )https://or.startingsmarter.org (قم بزیارة صفحة ویب أوریغون تبدأ أذكى
بمعلم طفلك أو مدیر المدرسة لطرح في فنون اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات ، لعرض أسئلة التقییم النموذجیة ، ولقراءة المزید عن طفلك نتائج اإلختبار. اتصل 

  .األسئلة علیھ

https://or.startingsmarter.org/


OSAS نموذج االنسحاب السنوي(2022-23) 

 وصف الحقوق

تقییمات والیة أوریغون على مستوى الوالیة  فيسنویًا  سحابنلآلباء / األوصیاء والطالب البالغین * باال (ORS 329.479) یسمح قانون والیة أوریغون
عن طریق إرسال ھذا النموذج إلى المدرسة التي یحضرھا الطالب. یجب أن تزود المدرسة أي طالب تم  و / أو الریاضیات )ELA( فنون اللغة اإلنجلیزیةفي 

.على مستوى الوالیة أو تقییم الریاضیات بوقت دراسة تحت اإلشراف بینما یقوم الطالب اآلخرون باالختبار ELA إعفاؤه من تقییم

و / أو الریاضیات ، یجب إكمال  (ELA) الوالیة في فنون اللغة اإلنجلیزیةعلى مستوى  OSAS إللغاء االشتراك في تقییمات
 :من قبل الوالد / الوصي أو الطالب البالغ جزءھذا ال

االسم األخیر القانوني للطالب: 
االسم األول القانوني للطالب: 

الدرجة المسجلة للطالب: 
مدرسة الطالب: 

یرجى اإلشارة إلى تقییمات OSAS على مستوى الوالیة التي تختار عدم المشاركة فیھا: 

فنون اللغة اإلنجلیزیة 
 ریاضیات 

ألول لمساعدة مدرسة طفلك على التخطیط بكفاءة إلدارة التقییمات ، یرجى إرسال ھذا النموذج إلى مدرسة طفلك قبل أسبوع على األقل من الیوم ا
االختبار على مستوى الوالیة ، نشجعك على إرسال النموذج في غضون أسبوعین من لالختبار. بالنسبة للطالب الذین یسجلون بعد بدء نافذة 

یًا إذا التسجیل. ھذا النموذج صالح فقط للعام الدراسي الحالي. یجب على اآلباء / األوصیاء والطالب البالغین تقدیم نموذج إلغاء االشتراك سنو
 مستوى الوالیة.كانوا یرغبون في إعفاءھم من االختبارات النھائیة على 

 ELA على مستوى الوالیة في OSAS أفھم أنھ من خالل التوقیع على ھذا النموذج ، فإنني سأختار ابني من تقییمات
 .والریاضیات للعام الدراسي الحالي فقط

 توقیع ولي األمر / الوصي **:

االسم المطبوع لولي األمر / الوصي:**

 .عاًما أو أكبر) التوقیع نیابة عنھم وال یتطلب األمر توقیع أحد الوالدین أو الوصي 18یجوز للطالب البالغین (الذین تبلغ أعمارھم *

 .تدل كتابة اسمك في مربع التوقیع في النموذج الرقمي على توقیعك الرسمي**

        التاریخ: 
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