
               

  

 جميع الطلبة الخريجين مهيأين   
 اللغة االنكليزية  فنون  في -K 00اعتمدت اوريكون معايير اعلى  0202في 

لضمان انتقال الطالب من مرحلة الى مرحلة مع المعرفة االكاديمية الرياضيات  و 

الننا رفعنا الحد لما نتوقع من الطالب  . والمهارات الضرورية للنجاح بعد المرحلة الثانوية

 كذلك غيرنا الطريقة التي يقاس بها تقدم الطالب من خالل, معرفته وقدرتهم على القيام به
 باالذكى المتوازن  والمعروف, اختبارات الوالية

 

 

  لماذا المشاركة مهمة؟
فان تقديم , بما انه اليوجد اختبار واحد يمكن ان يعطي صورة واضحة عن تقدم طفلك

معلومات عن فائدة  المناهج  طفلك لالختبار على مستوى الوالية يوفر للمعلمين واالداريين

مشاركة طفلك امر مهم لضمان استالم . التعليمية واين االحتياج للمصادر االضافية 

 .المدارس والقطاعات  للمصادر الهادفة التي يحتاجونها لمساعدة الطلبة في النجاح 

 توضيح للحقوق
ور والطلبة البالغين سنويا يصرح الولياء االم 0522مشروع قانون مجلس النواب المرقم 

الشامل على مستوى والية اوريكون في فنون اللغة االنكليزية  ختباراالاالنسحاب من 
سوف . والرياضيات عن طريق تقديم استمارة سنوية للمدرسة التي يواظب فيها الطالب 

يوم قبل بدأ موعد  02على االقل  0202-0205توفر المدارس االستمارة السنوية لسنة 

 :المزيد من المعلومات عن قانون مجلس النواب في الرابط . الختبار ا

 .HB2655-http://tinyurl.com/OR 

  رة االختبار على مستوى الواليةتف 
  

 اختبارات االذكى المتوازن لفنون اللغة االنكليزية والرياضيات 
 0202حزيران لسنة  9 -شباط  2

  

 تمديد التقييم لفنون اللغة االنكليزية و الرياضيات الوريكون

0202نيسان لسنة  02 –شباط  05  

  

  

  

  

والية اوريكون اختبارات  

o ناقد التفكير لل تحدي ك امامضع طفل
على كيفية تطبيق معلوماته او  وحثه

معلوماتها على مسائل العالم 
 الواقعي

 
o  واطلب تجاوز االختيارات المتعددة

من طفلك ان يشرح اجابته او 
 اجابتها

 

o  كن بمثابة صورة مصغرة لتقدم
وجنبا الى جنب مع اجزاء  طفلك

للوصول الى  اخرى من المعلومات
 نجاح طفلك االكاديمي

 

o رس اساعد في تحديد المد
التي تحتاج الى دعم والقطاعات 

اضافي لضمان وصل المزيد من 
 الطالب الى معايير اعلى

 

 

  متى سيجري طفلي االختبار؟
ما ال  سيتم اختبار طفلك مرة واحدة بعد ان يكون قد اكمل

طفلك ستحدد مدرسة . ثلثي السنة الدراسية يقل عن
التواريخ المحددة الختبار طفلك ضمن اطار االختبار على 

 .مستوى الوالية

 ابقى على علم
 كلم مع معلم طفلك او مدير المدرسة اذا كان لديك سؤال او لمزيد من المعلوماتت

    

 المصادر

  :مهارات اللغة االنكليزية والرياضياتلمعرفة المزيد عن ما يجب ان يعرف طفلك و يكون قادر على اجتياز 

 http://tinyurl.com/MathRoadmap & http://tinyurl.com/ELARoadmap 

 http://tinyurl.com/ORPracticeTests : لعرض عينة من اسألة االختيار

 :http://tinyurl.com/ORTestResults لتقرأ اكثر عن نتائج اختبار طفلك 

 

 6102-6102ن السنوي لألختبار على مستوى الوالية األعال
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