
 اختبار ACCESS لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة
 
 

 ماذا: سوف یخضع تلمیُذكم لتقییم مهم یوم الجمعة، الموافق 15 ینایر، ویوم الجمعة، الموافق 22 ینایر●
 كیف:●

 تالمیذ الحضانة: أحِضروا ابنكم التلمیذ إلى المدرسة في الفترة الزمنیة المخصصة لكم (اسألوا مدرسكم بخصوصها). عودوا إلیه○
 بعد 30 دقیقة الصطحابه في العودة من المدرسة

 تالمیذ الصفین 1 و2: أحِضروا ابنكم التلمیذ إلى المدرسة في تمام الساعة الثامنة صباًحا، وعودوا إلیه الصطحابه في العودة من○
 المدرسة، في تمام الساعة الحادیة عشرة والنصف صباًحا

 تالمیذ الصفوف من 3 إلى 5: أحضروا ابنكم التلمیذ إلى المدرسة في تمام الساعة الثانیة عشرة والنصف مساء، وعودوا إلیه○
 الصطحابه في العودة من المدرسة، في تمام الساعة 3:45 مساء

○.Zoom ال یوجد هذه األیام َتَعلُّم عن طریق الحضور الشخصي، أو رعایة طفل، أو تعلم بواسطة 
 لماذا: یعتبر ACCESS اختباًرا في غایة األهمیة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة، ویتم إجراؤه مرة واحدة في العام:●

 یساعدنا ACCESS في معرفة الطریقة التي یمكننا بها تقدیم الدعم البنكم التلمیذ في القراءة والكتابة، والمحادثة واالستماع○
 یساعد ACCESS في تحدید ما إذا كان ابنكم التلمیذ یحضر صف تنمیة اللغة اإلنجلیزیة من عدمه، كما یساعد في تحدید الخدمات○

 التي یتلقاها ابنكم التلمیذ بصفته أحد متعلمي اللغة اإلنجلیزیة
 یؤثر ACCESS على تمویلنا وعلى تصنیف مدرستنا○

  

 األسئلة المتكررة
  1. لماذا أخضع لهذا التقییم؟

 یخضع ابنكم التلمیذ لهذا التقییم ألنه أحد متعلمي اللغة اإلنجلیزیة. هذا التقییم یعتبر إجباري بموجب قرار اتحادي، ویساعدنا في معرفة مدى نمو ابنكم
 التلمیذ وتطوره وما یمكننا فعله لدعمه من هذه الناحیة. وهو یؤثر أیًضا فیما إذا كان ابنكم التلمیذ سیحضر، أو لن یحضر، صف تنمیة اللغة اإلنجلیزیة،

  وهو وقت یمارس فیه التالمیذ القراءة والكتابة والمحادثة واالستماع باللغة اإلنجلیزیة.
 وحتى مع كون ابنكم التلمیذ یتحدث باللغة اإلنجلیزیة في المدرسة، بل ربما أیًضا یتحدث بها في المنزل، فإن ACCESS یساعدنا في قیاس اللغة

 اإلنجلیزیة األكادیمیة التي یحتاجها التلمیذ للنجاح في المدرسة. إذا كان لدیكم أیة استفسارات حول مستوى أداء ابنكم التلمیذ، فیرجى االتصال بمدرس
 ابنكم التلمیذ!

  
  2. ماذا یجب أن ُأحِضر؟ ما الطریقة التي یجب أن أعد بها طفلي التلمیذ؟

 یرجى إحضار Chromebook مشحون شحًنا كامًال، باإلضافة إلى الشاحن وقناع ومالبس مریحة ( لیس من الضروري أن یرتدي التلمیذ زیه
 الموحد). یرجى تناول طعام الغداء أو اإلفطار قبل المجيء لحضور جلسة االختبار، حیث إننا لن نقدم أیة وجبات. یمكنكم إحضار كتاب لوضعه أسفل

 المقعد في حالة ما إذا انتهیتم مبكًرا.
 ال یحتاج طفلكم إلى المذاكرة من أجل ACCESS. استعدوا ألیام االختبارات بضمان حصول طفلكم على مقدار وافر من النوم!

  
 3. كیف سیتم الحفاظ على سالمة الجمیع؟

 سوف ُیفرض على جمیع التالمیذ والعاملین بالمدرسة ممن یدخلون المبنى اتباع إجراءات السالمة الخاصة بخطة إدارة المخاطر (RMP). في یوم
 االختبار، سوف تتضمن هذه اإلجراءات ما یلي:

 
 

 1. األقنعة: ال تزال األقنعة واحدة من أكثر الطرق فعالیة فیما یتعلق بالحفاظ على سالمتنا. سوف ُیفرض على جمیع األفراد ارتداء األقنعة●
 عندما یكونون متواجدین داخل أحد المباني التابعة لخطة إدارة المخاطر (RMP) ما لم یكن أي منهم معفیا من ذلك ألسباب طبیة.

 
 

 2. مجموعات االختبار األصغر: سوف یكون لدینا مجموعات أصغر من التالمیذ ممن سیبقون داخل قاعات الدرس خالل الیوم. والهدف●
 من ذلك هو تقلیل مقدار التعامالت بین مختلف األفراد داخل مجتمعنا. سوف یخضع ابنكم التلمیذ لالختبار ضمن مجموعة صغیرة تضم أقل

 من 15 تلمیًذا.
 
 

 3. التغییرات في اإلجراءات المدرسیة الروتینیة: سوف تتغیر اإلجراءات الروتینیة داخل المبنى، بما في ذلك إجراءات الوصول واستخدام●
 الحمامات، والتشارك في األغراض. سوف یحافظ جمیع التالمیذ والعاملین بالمدرسة على التباعد االجتماعي ولن یقوموا بمشاركة أیة

 أغراض.
 
 

 4. فحص األعراض: جمیع األفراد الذین یدخلون أي مبنى تابع لخطة إدارة المخاطر (RMP) سوف یتم فحصهم لتحدید ما إذا كانوا●



 بمصابین بأعراض كوفید. لن ُیسمح بدخول أي أفراد، ممن تتجاوز درجة حرارتهم 100.4 درجة فهرنهایت، أي منشأة تابعة لخطة إدارة
.(RMP) المخاطر 

 
 

 5. سیاسات الزوار الصارمة: لن ُیسمح بدخول أي أشخاص راشدین، بخالف العاملین بالمدرسة، إلى ما بعد المكتب األمامي، وسوف●
 ُتطبق تدابیر للسالمة لضمان عدم تواجد أكثر من زائر أو اثنین فقط في المكتب األمامي في أي وقت من األوقات.

 
 

 6. إجراءات الحجر الصحي: إذا شعر أحد العاملین بالمدرسة بوعكة صحیة، فسوف تتم مساعدته في العودة إلى منزله في أسرع وقت●
 ممكن.

  
 یرجى عدم إحضار ابنكم التلمیذ إذا ظهرت علیه أي من أعراض كوفید-19، أو إذا كان قد تعامل مع أي شخص حصل على نتیجة إیجابیة في

  الفحص الخاص بكوفید-19. تتضمن هذه األعراض ما یلي:
  

 الحمى (100.4 درجة فهرنهایت) أو أي من األعراض التالیة: قشعریرة، سعال، ضیق/ صعوبة التنفس، اإلجهاد، آالم في العضالت/
 الجسم، صداع، فقدان القدرة على التذوق والشم بشكل لم یكن موجوًدا من قبل، التهاب الحلق، احتقان/ رشح األنف، الغثیان أو القيء،

 اإلسهال.
  

 علیكم باالتصال بالمدرسة إذا ما كان ابنكم التلمیذ لن یستطیع الحضور إلى المدرسة.
  

 4. ال أرید البني التلمیذ أن یخضع لهذا تقییم. ما هي الخیارات المتاحة أمامي؟
 نحن نجمع معلومات مهمة حول َتَعلُّم ابنكم التلمیذ من خالل هذا االختبار المفروض بقرار اتحادي، ونحن نشجع الجمیع بشدة على المشاركة فیه. وهذا

 معناه أنكم لدیكم حریة اختیار عدم مشاركة ابنكم التلمیذ في هذا االختبار. إذا كنتم على یقین من أنكم تریدون عدم مشاركته، فیرجى إعالم
 ُمدرسه/ُمدرسته بذلك أو االتصال بالَمدرسة لتسجیل استجابتكم.

  
 5. أرید البني التلمیذ أن یخضع لهذا التقییم، ولكنه ال یستطیع الحضور في ذلك الوقت ألسباب تتعلق بالمواصالت. هل یمكن البني التلمیذ أن یأتي في

 وقت مختلف؟
 سوف یكون هناك أوقات تعویضیة اعتباًرا من األسبوع الذي یبدأ بیوم 25 ینایر. یرجى إعالم ُمدرس/ ُمدرسة ابنكم التلمیذ بما إذا كان یحتاج إلى

 وقت تعویضي، وسوف یقوم أحد األشخاص بمساعدتكم في عملیة التسجیل.

  




