إشعار حول شفافية االمتحانات
أغسطس 26 2020
عزيزي األهل أو األرسة،
ُ
يل فيما يتعلق بشفافية االمتحانات.
قسم (ب )  ( -أ) (( )2ه )  1112من قانون كل طالب ينجح ( )ESSAي ِلزم بما ي
( )2شفافية االمتحانات__.
بتلق تمويل تحت هذا القسم إشعار
(أ) بشكل عام - .يف بداية كل سنة دراسية ،يتوجب عل كل وكالة تعليمية محلية تقوم ي
أهل كل طالب يداوم يف مدرسة تتلق تمويل تحت هذا القسم بأن لدى األهل القدرة عل طلب ،وبأن الوكالة التعليمية
المحلية سوف توفر لألهل بناء عل الطلب (و يف وقت مالئم) ،معلومات فيما يتعلق بأية سياسات ناظمة للوكالة
التعليمية المحلية أو عل مستوى الوالية فيما يتعلق بمشاركة الطالب يف أية امتحانات يتم اإللزام بها من قبل القسم
والت يجب أن تتضمن،
الت تكون عل مستوى الوالية ،ي
(()2ب) 1111ومن قبل الوكالة التعليمية المحلية أو تلك ي
السياسة ،اإلجراء ،وحق األهل بطلب االنسحاب من المشاركة يف ذلك االمتحان ،حيث ينطبق ذلك.
بتلق تمويل تحت
(ب) معلومات إضافية __ .فيما يتعلق بتحت المقطع (ج) ،يتوجب عل كل وكالة تعليمية محلية تقوم ي
توفي معلومات بطرق سهل الوصول إليها للعوام (فيما يتضمن ر
النش بطريقة واضحة و يسهل الوصول إليها عل
هذا القسم ر
عي الوكالة التعليمية المحلية) لكل مرحلة
موقع الوكالة عل االنينت و ،حيث ينطبق ذلك ،عل موقع كل مدرسة تتم خدمتها ر
صف تتم خدمتها من قبل الوكالة التعليمية المحلية ،حول كل امتحان يتم اإللزام به من قبل الوالية من أجل مطاعاة القسم
 ،1111التقييمات األخرى الملزم بها من قبل الوالية ،وحيث تكون المعلومات المماثلة متاحة وسهلة التقرير ،االمتحانات
الملزم بها عل مستوى المنطقة بأرسها من قبل الوكالة التعليمية المحلية ،فيما يتضمن --
الت يتم امتحانها
( )1موضوع المادة ي
( )2الغرض الذي تم من أجله تصميم واستخدام االمتحان
( )3مصدر اإللزام بهذا التقييم; و
( )4أين تتوافر المعلومات المماثلة  )1( --الوقت الذي سوف يقضيه الطالب بأخذ التقييم ،وجدول االمتحان; و ( )2وقت
وطريقة ر
نش النتائج.
كنتاك عل االنينت عل
يمكن إيجاد معلومات حول هذه المتطلبات عل صفحة امتحانات مديرية اليبية يف
ي
.
 ) (https://education.ky.gov/AA/Assessments/Pages/default.aspxلمعلومات إضافية أو الحصول عل نسخة ورقية
من هذه المواد الرجاء إرسال استفساركم ر
ون عل
عي ر
شيي هايز ،المديرة المعاونة لطالقة التقييم ر
مبارسة إىل ر
الييد اإللكي ي
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