
 

 

 7102بالوالية لعام   ةالخاص المنطقة التعليمية اتتقييمسياسة عدم المشاركة في 

 

األكاديمي أو برنامج  أن اإلختبار المعياري مطلوب في المدارس العامة في والية تكساس من خالل تقييم والية تكساس للتأهل

"STAAR من  93تكساس وقانون والية تكساس اإلداري المرقم  واليةمن قانون التعليم  ل 93" المنصوص عليه في الفصل

حدة أو أي مو  الختبارات في اإل " عدم المشاركة  .  وينص قانون الوالية  بشكل واضح أنه ال يجوز للطالب "909الفصل 

 .  01.090 : القسمقانون والية تكساس  اختبارات أخرى.

 اإلعفاء من التعليميات

والد  مدرسي آخر يتعارض مع المعتقدات الدينية أوالمعنوية للوالد إذا قدم  مؤقتاً من الصف أو نشاط  ةأ( يحق للوالد إزالة طفل)

الطفل طلباً مكتوباً  يطلب فية إزالة الطفل من الصف أو النشاط المدرسي . ال يحق للوالد إزالة الطفل من الفصل الدراسي أو 

 نشاط مدرسي آخر لتجنب إجراء إختبارأو لمنع الطفل من أخذ موضوع لفصل دراسي كامل .

 وكالة التعليم. والمطلوبة من المنطقة التعليمية ستيفاء شروط ومتطلبات التخرج إ )ب( ال يعفي هذا االقسم الطفل من

 (HISDالتعليمية )سياسة مجلس التعليم المنطقة 

بها  الوالية بإكمال  إستمارة "عدم   تقوولي األمرالذي يرفض السماح لطفله بالمشاركة في عمليات التقييم التي  أيقوم الوالد 

 ألمرأو ولي ا أو قد يقوم الوالد ، اإلشتراك  في تقييم الوالية" مع اإلقرار باآلثار المحتملة لهذا اإلجراء وتقديمها إلى المدير

بتقديم رسالة موقعة يبين فيها فيها نية طفله عدم المشاركة في أي تقييمات محددة من الوالية، مع أي مبرر أو تفسير يود الوالد 

ستثناء اإل بمثابة تفويض لطلب اإلستمارة هذةعتبرت أو ولي األمر إدراجه في الرسالة   بما في ذلك اإلعتراف باآلثار المحتملة. ال

 ختبار. إلمن ا

" Sويرمز لها  ب " –اإلجابة فارغة  عدم اإلختبار، يتم تقديم وثيقةويختارذا كان الطالب موجودا أثناء إجراء اختبارالوالية إ

لتسجيلها حسب  تعليمات الوالية. وسوف يحصل الطالب على درجة الصفر وأدنى درجة ممكنة لقياس مستوى الصف أو  وتقدم 

 الموضوع.   

المنطقة ؤثرعلى المدرسة أوتال وهذة الداللة بالكامل ، سيتم وضع عالمة غائب .  الواليةأثناء إجراء إختبار إذا كان الطالب غائباً 

 ختبار.اإل فيما يتعلق بحسابات األداء ولكن سوف تؤثرعلى معدالت المشاركة فيالتعليمية 

سوف لن يخضع لعواقب سلبية أو  ولي أمرةوالدية أو أي طالب ال يشارك في التقييمات المفروضة من الوالية بناء علی طلب 

  إجراء تأديبي. 

 إستمارة عدم المشاركة في تقييمات الوالية

اإلستمارة تسرد اآلثار المترتبة على عدم اإلختبار الذي يجب على  .مطلوبة غيريرجى مالحظة أن إستمارة "عدم المشاركة" 

بدالً من ذلك. وهناك خيارآخر هو إكمال  رسالةاإلستمارة يمكن للوالدين تقديم الوالدين أن يكون على دراية بها ، ولكن بدال من 

 اإلستمارة وإرفاق الرسالة معها. 

 .انظر إستمارة عدم المشاركة لتقييم الوالية على الصفحة التالية

 لألسئلة، يرجى االتصال بمنسق األختبار في المرسة أو المدير. 

 



 

 

 

الية عدم المشاركة " في تقييمات الو " إستمارة    

 .يمكن استخدام هذه اإلستمارة  بدالً من رسالة الوالد أو ولي األمر

 يرجى طباعة المعلومات التالية بوضوح  وعادتها إلى مدير المدرسة.

 

 أسم الطالب:_________________________________

 _______________________________________اسم الوالد / ولي األمر :

 المدرسة:_______________________________ الصف:______________________

  بصفتي الوالد / ولي األمر للطالب المذكور أعاله، أرفض مشاركة طفلي في:

 .8-9( الصفوف STAAR____ تقييمات والية تكساس للجاهزية األكاديمية )

 (STAAR EOC____ تقييم نهاية السنة )

 (STAAR ALT 2) الثاني   ____ التقييم البديل

 (TAKS XL____   تقييم والية تكساس لمتسوى المعرفة والمهارات )

 (TELPASغة اإلنجليزية )لتقييم والية تكساس إلجادة ال ____

 أن سببي لهذا القرار هو ) يمكن للوالد أو لي األمرإرفاق  مواد إضافية مع الوثيقة(: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 مات الواردة أدناه:أنا أقر بالمعلو_______

 

 

 

 

 

 

 توقيع الوالد / ولي األمر :____________________________________التاريخ:______________

 المدرسة:_______________________________________التاريخ:_______________توقيع مدير 

  .أن  تقييمات الوالية إلزممية للطالب الملتحقين  بالمدارس العامة في والية تكساس 

 نهاية تقييم في المرضي األداء ( الفصل في أختبارSTAAR )للتخرج شرط هو. 

  إختبار  من وخرج ،موجودا   الطالب كان إذاSTAAR، ب مزةوُمر   - فارغة إجابة وثيقة تقديم يتم ثم 'S 'لتسجيلها 

لمستوى   ممكنة درجة وأدنى التقييم على" صفر"  درجة على الطالب يحصل سوف. الطالب في الوالية عن   -

 الصف أو الموضوع 

  بة ب الخاصة اإلجابة وثيقةترميز  يتم ختبار،إلا يوم في موجودا   الطالب يکن لم إذا "A "للغياب. 

 إلیأو ولي األمر   الوالد طلب علی بناء الوالية تفرضها التي التقييمات في يشارك ال طالب أي يخضع ال 

 .تأديبي إجراء أو سلبية عواقب


