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 التعليمية فيالدلفيا منطقة
 التعليم مركز

440 N. BROAD STREET 

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19130 

 األكاديمية رئيس مكتب

 والتقييم التدريس ، المدرسية المناهج مكتب

 

 ٬ر األعزاءواألم أولياء /ألباءا

 

السنة  حتى للطالبكمتطلب للتخرج  (Keystone) كيستون امتحانات استخدامبالقرار الذي أخر  إبالغكمهو  الرسالة هذه من الغرضإن 

 .20ـ19الدراسية 

 

 ،الجبر) (Keystone) كيستون امتحانات استخدام تأخير القانون أحكام، أحد 2017تشرين الثاني  6في  178 تشريع قانون بنسلفانيا واليةتم 

إجراء  يتطلب يزال ال (ESSA)قانون نجاح جميع الطالب فأن  ذلك، ومع 20-19السنة الدراسية  حتى خرجكمتطلب ت( واألدب ،األحياء علم

انه يتعين على  يعني مما. بفترات منتظمةومراحل  علىفي العلوم و والقراءة، الرياضيات في  الثانوية المدارس طالب جميعل إختبار واحد 

 . واحدة مرة (Keystone) كيستون امتحانات اتخاذ الطالب

 

 الوالية مستوى على تخرجال اتكمتطلب (Keystone) كيستون متحاناتالتقديم ال تأخير من المنطقي ،(PDE)لدائرة التعليم في بنسلفانيا  وفقا

 :التالي النحو علىو

  علم ،1 الجبر) (Keystone)كيستون  امتحانات من كل في الكفاءة إثباتفي  أخفقواالذين  الطالبارتفاع ملحوظ في أعداد  (1)

 .مرة أخرى إعادته بعد حتى( اللغة آداب/اإلنجليزية اللغة األحياء،
 كلتخيم على قدرات و، وقتمضيعة لل الثمن، غالية (Keystone) كيستون امتحانات في الكفاءة واثبتي لم الذين للطالب بدائلال( 2) 

 .لالستجابةالمناطق التعليمية و PDEدائرة التعليم في بنسلفانيا  من        

 

الرجاء  .الطالب على األثرسوف تشرح  التيالمحدث،  ١٧٨(HB) ٤ الفصل وأجوبة أسئلة تجد سوف الرسالة، هذه من الخلفي الجزء في

 .طفلك معتها ومناقش بعناية التالية الشائعة األسئلة مراجعة

 

 في( لغات تسع الى مترجمة) لألباء إضافية معلوماتل. assessment@philasd.org بالبريد االلكتروني االتصالالرجاء  أسئلة، ملديك كان إذا

 الصفحة علىإيجادها  أيضا يمكن (Keystone) وكيستون(  PSSA ) قانون نجاح جميع الطالباختبار نظام والية بنسلفانيا للتقييم المدرسي

على الموقع اإللكتروني: للمناطق التعليمية  والتقييم والتعليمات المنهاج الدراسي

https://www.philasd.org/curriculum/assessment/ 

 

 شكرا جزيال لكم.

 

 مع خالص االحترام،

 

 فيريكريستوفر ش

 نائب الرئيس، مكتب المناهج الدراسية، التدريس والتقييم

  
 

mailto:assessment@philasd.org
https://www.philasd.org/curriculum/assessment/


Translation and Interpretation Center Keystone Parent Letter 

12/2017 Arabic 

 

 

 المحدث، ١٧٨(HB) ٤الفصل
 

 فيهاالتساؤل أسئلة يكثر 
 

 مقدمة

 للحاجة كمؤشر أوفي الوالية  تخرجكيستون كمتطلب  امتحانات استخدامفإن  ،٢٠١٧ تشرين الثاني ٦ في قانونا  اصبح  الذيالمحدث،  ١٧٨ لشيوخا مجلسمشروع قانون  مع

  .١٧٨( HB) على المترتبة اآلثار لتوضيح مصممة أدناه الشائعة األسئلة. ٢٠٢٠ -٢٠١٩-الدراسية السنة حتى تأخرقد  المشروع أساس على قييمت إجراء في المشاركة إلى

 

 .٢٠٢٠ عام قبل يتخرجون سوف الطالب الذين على التأثير

 

 ؟ةمطلوب (Keystone) كيستون امتحانات في المشاركةال تزال هل  .1

 في الكفاءة إلثبات ٢٠٢٠  عام قبل نخرجويت الذينللطالب  حاجة هناك يعد لم حين في. الوالية بتقييم يتعلق فيما التحاديةالمتطلبات ا غيرتت لم  

 .فيدرالي مطلبالوالية  تقييمات في مشاركةال زالت ال ،في الوالية التخرجتلبية متطلبات  أجل من (Keystone)كيستون  امتحانات

 

    ؟(Keystone) كيستون امتحان في الكفاءة حققي ولم ٢٠٢٠ عام قبليتخرج  طالب كان إذا ال يزال التعليم التكميلي مطلوبا  هل  .2

 الطالب من مطلوبا   ليس ولكن حاولوا ولم يثبتوا ذلك (Keystone)للطالب الذين انتخبوا إلعادة إمتحان كيستون  التكميلي التعليم مدارسال تقدمسوف  

 .قرارا محليا   التكميلي تعليمال تصميم يزال ال. مشاركةال

 

                                                                                            ؟ واحدةتأدية  بعد  (Keystone)كيستون امتحان في الكفاءة يحقق ولم ٢٠٢٠ عام يتخرج قبل طالب كان إذاهل إعادة االختبار مطلوبة  .3

 إعادة قبل التكميلي التعليم المدرسة تقدم أن يجب االختبار،طالب أعاد  إذا. ختباراال إعادةيمكن للطالب  قد ذلك، ومع ؛ةمطلوب غير االختبار إعادة 
 .ختباراال
 

                                                                                       تم تعليقها؟ 4 الفصل من أي أجزاء باختصار، .4

 :٢٠١٩و ٢٠١٨ عام في على الطالب المتخرجينالمؤقت  التأجيل أثر النقاط التالية يبرز          

 الصلة ذات المشروع أساس على تقييمال أوامتحان كيستون ب المرتبطة الكفاءة إثبات تخرجالوالية للمتطلب  تعليق تم. 

  من امتحان كيستون محاولتين بعدغير المتفوقين  للطالبالمشروع  أساس علىالتقييمات  إدارةإن (Keystone) ةمطلوب غير. 

  اتخيارأحد الك التكميلي التعليم مدرسةال توفر أن يجب ذلك، ومع ؛ةمطلوب عدت لم التكميلي التعليم في الطالب مشاركةإن. 

  

 .هأو ما بعد ٢٠٢٠الذين سوف يتخرجون في  الطالبتأثير على ال
 

 مطلوبة؟ (Keystone)كيستون امتحانات في هل ال تزال المشاركة .1

بعدها المشاركة في تقييمات الدولة، التي  أو ما  2019ون سنة تخرجالذين يالطالب ال يزال مطلوبا من االتحادية فيما يتعلق بتقييم الدولة. المتطلبات غير تلم ت

 .تطوير اللغة اإلنجليزية دورات 3أو ، 2اللغة اإلنجليزية علم األحياء وو 1 أخذ الجبركيستون بعد االنتهاء من الطالب امتحانات يكمل . كيستونمتحانات اهي حاليا 

 
 ؟ تأدية واحدة كيستون بعد امتحان في الكفاءة يحقق وما بعدها ولم ٢٠٢٠يتخرج في سنة  طالب كان إذاهل إعادة االختبار مطلوبة  .2

 الكفاءة في امتحانوا ثبتلم يورة ولكن دأتموا ما بعدها والذين أو  ٢٠٢٠في عام  نتخرجويالذين الطالب إعادة اختبار ال توصي منطقة فيالدلفيا التعليمية حاليا 

قبل إعادة االختبار، تهم مدرسمن قبل طالب التعليم التكميلي للتاح يإلثبات الكفاءة. يجب أن الفرص ذات الصلة بغية إعطاء الطالب  (Keystone) كيستون

 تصميم التعليم التكميلي قرارا مدرسيا.تكميلي من أجل االختبار. ال يزال التعليم المشاركة في الالطالب غير مطلوب من ولكن 
 

  ؟(Keystone) كيستون امتحان في الكفاءة يحقق وما بعدها ولم ٢٠٢٠يتخرج في سنة  طالب كان إذاهل إكمال التقييم على أساس المشروع مطلوبا  .3

 بنسلفانيا.في والية التعليم دائرة التربية والقانون الحالي من قبل تغير  يةرشادات حول كيفاإلعلى أساس المشروع حتى يتم توفير التقييم أي طالب في لن يشارك 
 

 ما هي الخطوة التالية؟  .4

حكم تالتي ت 4الفصل بقواعد رصد التطورات مسؤولي الوالية في بنسلفانيا ودائرة التربية والتعليم في والية مع مسؤولي التعليمية بالتواصل منطقة ستستمر ال

 وأولياء األمور. األباءالمعلومات مع مشاركة تم تقانون الحالي، سفي الأي تغييرات على تأثير معرفة الوفي حالة تمت متطلبات االختبار والتخرج. ب
 


