منطقة فيالدلفيا التعليمية
مركز التعليم
440 N. BROAD STREET
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19130

مكتب رئيس األكاديمية
مكتب المناهج المدرسية  ،التدريس والتقييم
األباء /أولياء األمور األعزاء٬
إن الغرض من هذه الرسالة هو إبالغكم بالقرار الذي أخر استخدام امتحانات كيستون ( )Keystoneكمتطلب للتخرج للطالب حتى السنة
الدراسية 19ـ.20
تم والية بنسلفانيا تشريع قانون  178في  6تشرين الثاني  ،2017أحد أحكام القانون تأخير استخدام امتحانات كيستون (( )Keystoneالجبر،
علم األحياء ،واألدب) كمتطلب تخرج حتى السنة الدراسية  20-19ومع ذلك ،فأن قانون نجاح جميع الطالب ( )ESSAال يزال يتطلب إجراء
إختبار واحد لجميع طالب المدارس الثانوية في الرياضيات والقراءة ،وفي العلوم على مراحل وبفترات منتظمة .مما يعني انه يتعين على
الطالب اتخاذ امتحانات كيستون ( )Keystoneمرة واحدة.
وفقا لدائرة التعليم في بنسلفانيا ( ،)PDEمن المنطقي تأخير التقديم المتحانات كيستون ( )Keystoneكمتطلبات التخرج على مستوى الوالية
وعلى النحو التالي:
( )1ارتفاع ملحوظ في أعداد الطالب الذين أخفقوا في إثبات الكفاءة في كل من امتحانات كيستون (( )Keystoneالجبر  ،1علم
األحياء ،اللغة اإلنجليزية/آداب اللغة) حتى بعد إعادته مرة أخرى.
( )2البدائل للطالب الذين لم يثبتوا الكفاءة في امتحانات كيستون ( )Keystoneغالية الثمن ،مضيعة للوقت ،وتخيم على قدرات كل
من دائرة التعليم في بنسلفانيا  PDEوالمناطق التعليمية لالستجابة.
في الجزء الخلفي من هذه الرسالة ،سوف تجد أسئلة وأجوبة الفصل  ١٧٨)HB( ٤المحدث ،التي سوف تشرح األثر على الطالب .الرجاء
مراجعة األسئلة الشائعة التالية بعناية ومناقشتها مع طفلك.
إذا كان لديكم أسئلة ،الرجاء االتصال بالبريد االلكتروني  .assessment@philasd.orgلمعلومات إضافية لألباء (مترجمة الى تسع لغات) في
اختبار نظام والية بنسلفانيا للتقييم المدرسي( قانون نجاح جميع الطالب  ) PSSAوكيستون ( )Keystoneيمكن أيضا إيجادها على الصفحة
المنهاج الدراسي والتعليمات والتقييم للمناطق التعليمية على الموقع اإللكتروني:
/https://www.philasd.org/curriculum/assessment
شكرا جزيال لكم.
مع خالص االحترام،
كريستوفر شيفير
نائب الرئيس ،مكتب المناهج الدراسية ،التدريس والتقييم
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الفصل ١٧٨)HB( ٤المحدث،
أسئلة يكثر التساؤل فيها
مقدمة
مع مشروع قانون مجلس الشيوخ  ١٧٨المحدث ،الذي اصبح قانونا في  ٦تشرين الثاني  ،٢٠١٧فإن استخدام امتحانات كيستون كمتطلب تخرج في الوالية أو كمؤشر للحاجة
إلى المشاركة في إجراء تقييم على أساس المشروع قد تأخر حتى السنة الدراسية .٢٠٢٠ -٢٠١٩-األسئلة الشائعة أدناه مصممة لتوضيح اآلثار المترتبة على (.١٧٨ )HB
التأثير على الطالب الذين سوف يتخرجون قبل عام .٢٠٢٠
 .1هل ال تزال المشاركة في امتحانات كيستون ( )Keystoneمطلوبة؟
لم تتغير المتطلبات االتحادية فيما يتعلق بتقييم الوالية .في حين لم يعد هناك حاجة للطالب الذين يتخرجون قبل عام  ٢٠٢٠إلثبات
امتحانات كيستون ( )Keystoneمن أجل تلبية متطلبات التخرج في الوالية ،ال تزال المشاركة في تقييمات الوالية مطلب فيدرالي.

الكفاءة

في

.2

هل ال يزال التعليم التكميلي مطلوبا إذا كان طالب يتخرج قبل عام  ٢٠٢٠ولم يحقق الكفاءة في امتحان كيستون ()Keystone؟
سوف تقدم المدارس التعليم التكميلي للطالب الذين انتخبوا إلعادة إمتحان كيستون ( )Keystoneحاولوا ولم يثبتوا ذلك ولكن ليس مطلوبا من الطالب
المشاركة .ال يزال تصميم التعليم التكميلي قرارا محليا.

.3

هل إعادة االختبار مطلوبة إذا كان طالب يتخرج قبل عام  ٢٠٢٠ولم يحقق الكفاءة في امتحان كيستون( )Keystoneبعد تأدية واحدة؟
إعادة االختبار غير مطلوبة؛ ومع ذلك ،قد يمكن للطالب إعادة االختبار .إذا أعاد طالب االختبار ،يجب أن تقدم المدرسة التعليم التكميلي قبل إعادة
االختبار.

 .4باختصار ،أي أجزاء من الفصل  4تم تعليقها؟
يبرز النقاط التالية أثر التأجيل المؤقت على الطالب المتخرجين في عام  ٢٠١٨و:٢٠١٩





تم تعليق متطلب الوالية للتخرج إثبات الكفاءة المرتبطة بامتحان كيستون أو التقييم على أساس المشروع ذات الصلة.
إن إدارة التقييمات على أساس المشروع للطالب غير المتفوقين بعد محاولتين من امتحان كيستون ( )Keystoneغير مطلوبة.
إن مشاركة الطالب في التعليم التكميلي لم تعد مطلوبة؛ ومع ذلك ،يجب أن توفر المدرسة التعليم التكميلي كأحد الخيارات.

التأثير على الطالب الذين سوف يتخرجون في  ٢٠٢٠أو ما بعده.
 .1هل ال تزال المشاركة في امتحانات كيستون( )Keystoneمطلوبة؟
لم تتغير المتطلبات االتحادية فيما يتعلق بتقييم الدولة .ال يزال مطلوبا من الطالب الذين يتخرجون سنة  2019أو ما بعدها المشاركة في تقييمات الدولة ،التي
هي حاليا امتحانات كيستون .يكمل الطالب امتحانات كيستون بعد االنتهاء من أخذ الجبر  1وعلم األحياء واللغة اإلنجليزية  ،2أو  3دورات تطوير اللغة اإلنجليزية.
.2

هل إعادة االختبار مطلوبة إذا كان طالب يتخرج في سنة  ٢٠٢٠وما بعدها ولم يحقق الكفاءة في امتحان كيستون بعد تأدية واحدة؟
ال توصي منطقة فيالدلفيا التعليمية حاليا إعادة اختبار الطالب الذين يتخرجون في عام  ٢٠٢٠أو ما بعدها والذين أتموا دورة ولكن لم يثبتوا الكفاءة في امتحان
كيستون ( )Keystoneذات الصلة بغية إعطاء الطالب الفرص إلثبات الكفاءة .يجب أن يتاح للطالب التعليم التكميلي من قبل مدرستهم قبل إعادة االختبار،
ولكن غير مطلوب من الطالب المشاركة في التعليم التكميلي من أجل االختبار .ال يزال تصميم التعليم التكميلي قرارا مدرسيا.

.3

هل إكمال التقييم على أساس المشروع مطلوبا إذا كان طالب يتخرج في سنة  ٢٠٢٠وما بعدها ولم يحقق الكفاءة في امتحان كيستون ()Keystone؟
لن يشارك أي طالب في التقييم على أساس المشروع حتى يتم توفير اإلرشادات حول كيفية تغير القانون الحالي من قبل دائرة التربية والتعليم في والية بنسلفانيا.

.4

ما هي الخطوة التالية؟
ستستمر المنطقة التعليمية بالتواصل مع مسؤولي دائرة التربية والتعليم في والية بنسلفانيا ومسؤولي الوالية في رصد التطورات بقواعد الفصل  4التي تتحكم
بمتطلبات االختبار والتخرج .وفي حالة تمت معرفة التأثير على أي تغييرات في القانون الحالي ،ستتم مشاركة المعلومات مع األباء وأولياء األمور.
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