
أوریغون في فنون اللغة اإلنجلیزیة اإلخطار السنوي للتقییمات التلخیصیة على مستوى والیة  
 والریاضیات

 تعزیز المساواة والتمیز لكل متعلم
وریغون على مستوى الوالیة تلتزم والیة أوریغون بإعداد كل متعلم بالمعرفة والمھارات األكادیمیة الالزمة للنجاح بعد المدرسة الثانویة. تتوافق تقییمات والیة أ

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

 
 على مستوى الوالیة تقییمات

... أوریغون وعبر عدة والیات أخرى تم إنشاؤھا بواسطة المعلمین في والیة 

...  وتطبیق معرفتھ عبر مجموعة متنوعة من السیاقات دياقانتتحدى طفلك للتفكیر بشكل 

... واطلب من طفلك شرح إجاباتھم تجاوز الخیارات المتعددة 

 ... دید النجاح األكادیمي لطفلكیمكن اعتبارھا جنبًا إلى جنب مع أجزاء أخرى من المعلومات لتح مثابة لقطة لتقدم طفلككن ب 

... في تقییم أنظمتھا التعلیمیة والتعلیمیة ، باإلضافة إلى تحدید مجموعات الطالب الذین قد ال یتم تلبیة احتیاجاتھم األكادیمیة  مساعدة المدارس والمقاطعات
 بشكل كافٍ 

... على فھم مدى جودة أداء مدارسھم العامة ساعد المجتمعات 

 وصف الحقوق

لآلباء والطالب البالغین باالنسحاب سنویًا من التقییمات التي تجریھا والیة أوریغون على مستوى الوالیة في  )ORS 329.479 (یسمح قانون والیة أوریغون
أولیاء األمور بالنموذج من خالل تقدیم نموذج سنوي إلى المدرسة التي یحضرھا الطالب. ستزود المدارس  و / أو الریاضیات )ELA (فنون اللغة اإلنجلیزیة

 .یوًما على األقل من بدء االختبار 30المناسب قبل 
 

 ما أھمیة مشاركة طفلي؟
والیة أوریغون  على الرغم من أنھ ال یوجد تقییم واحد یمكن أن یعطي صورة كاملة عن تقدم طفلك ، فإن التقییمات على مستوى الوالیة توفر لمعلمي ومدیري

ت حول األسالیب التعلیمیة التي تعمل وأین قد تكون ھناك حاجة إلى موارد إضافیة. تُعد مشاركة طفلك مھمة للتأكد من أن المدارس مصدًرا واحًدا للمعلوما
 .والمناطق تحدد المناطق التي تلبي فیھا احتیاجات الطالب اإلجمالیة ، فضالً عن تحدید مجاالت النمو

 

 متى سیأخذ طفلي االختبار؟
 .التواریخ المحددة التي سیجري فیھا طفلك التقییمات داخل نافذة االختبار على مستوى الوالیةستحدد مدرسة طفلك 

 

  نافذة االختبار على مستوى الوالیة
 والیة.تنطبق نوافذ االختبار على مستوى الوالیة لفنون اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات على التقییمات التجمیعیة العامة والبدیلة على مستوى ال

 
 8-3لصفوف ا

03/07/2023 — 06/02/2023 
 12-9 الصفوف 

01/10/2023 — 06/02/2023 
 
 لبقاء على علمل

ا ع� الق�ام به لمعرفة الم��د حول ما �جب أن �عرفه طفلك و�كون  )https://or.startingsmarter.org/( قم ب��ارة صفحة و�ب أور�غون تبدأ أذ� قادر�
�ة وال��اض�ات ، لعرض نماذج أسئلة التقي�م ، ولقراءة الم��د عن طفلك نتائج اإلختبار. اتصل بمعلم طفلك أو مد ض ي فنون اللغة اإلنجل�ي

ير المدرسة لط�ح �ض
 .األسئلة عل�ه

https://or.startingsmarter.org/

