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 2020-2019، لعام )PSSA(  میزات االختبار و التكییفات امتحان نظام والیة بنسلفانیا للتقییم المدرسي / )Keystone( امتحان كیستون
 في العناصر لكافة عال بصوت والقراءةإضافي  وقت استخدام مثل االختبار أثناء الطالب لجمیع متاحةال خیاراتال بعض ھناك •

 .إلخ ،)ELAفنون اللغة اإلنجلیزیة ( تقییم في العناصر من معینة وأنواععلم األحیاء و 1 الجبرو العلومو الریاضیات
 ".ختبارمیزات اال" الطالب لجمیع متاحةال خیاراتتدعى ال •
 /التقییم في بالمشاركة لھم للسماحالالزمة  504)، وخطة ELلطالب التعلیم الخاص، متعلمي اللغة اإلنجلیزیة ( المتاحة راتالخیاتدعى  •

 .الطالب لھؤالء ختبارلبنود اال العادل الوصول توفر التي الممارساتھي  تكییفاتفإن ال لذلك،. "تكییفاتال "التقییمات 
 .توقیتالو عداد،اإل ، ستجابةاال التقدیمي، لعرضا: فئات إلى أربع تكییفاتال تنقسم •
 المتحانات نظام والیة بنسلفانیا للتقییم المدرسي.  متاحةأیضا  كیستون متحاناتال تتوفر التي تكییفاتال جمیع •
 في ستخداملال مناسبة تكون ال قد التعلیمي، لالستخدام مناسبة تكون قد تكییفاتالبعض  إن من الرغم على إنھ نالحظ أن المھم من •

 .الموحد التقییم إجراء
 راجع( اختیارھم في مشاركین الطالب یكون أن ویجب استخدامھا؛ب الطالبیجب أن یرغب  الطلبة؛ احتیاجات مع تكییفاتال تتطابقیجب أن 

 ).* 2020 لعام ystoneKeوكیستون  PSSAإرشادات التكییفات  المتحان نظام والیة بنسلفانیا للتقییم المدرسي  في" تكمیلیةال مواردال"
 نھاإ. الناجح االستخدام وتوثیق االختبار قبل الطالب مع روتیني بشكلالتجھیزات  استخدامالتكییفات  ھي  اختیار في ةممارس أفضلإن  •

 .منتظم بشكل الطالببحیث ال یستخدمھا  تقییم حالة في تكییفاتاحدى ال توفیر جیدة ممارسة لیست
 
 فقط ELs ي اللغة اإلنجلیزیةالمتاحة لمتعلم تكییفاتال

  ELsخصیصا لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة  منفصلة طوعیةتجھیزات  بثالثة مسموح
 1 الجبرامتحانات كیستون في  فيبھا  یسمح---أو توصیل على االنترنت  صور ودون تعریف دون بكلمة، كلمة الترجمة قوامیس) 1 •

 ELsجمیع متعلمي اللغة اإلنجلیزیة ل متوفر( فقط والعلوم الریاضیاتنظام والیة بنسلفانیا للتقییم المدرسي في  امتحاناتواألحیاء و
 )البلد في السنوات عدد عن النظر بغض

 نظام وامتحانات واألحیاء 1 الجبر في كیستون امتحاناتبھم في  یسمح---** المؤھلین المترجمین البصریین/الشفویین المترجمین) 2 •
في قسم الكتابة المتحان نظام التحلیل المعتمد علي النص الكتابي  مطالباتو  والعلوم الریاضیات في المدرسي للتقییم بنسلفانیا والیة

 3 من ألقل األمریكیة المدارس في ELs متعلمي اللغة اإلنجلیزیةل فقط متاح( فنون اللغة اإلنجلیزیة –والیة بنسلفانیا للتقییم المدرسي 
 )سنوات

 والیة نظام وامتحانات واألحیاء 1 الجبر في كیستون امتحانات فيمسموح بھا  --- اإلنجلیزیة /اإلسبانیةواألجوبة  ختباركتیبات اال) 3 •
 )سنوات 3 من ألقل األمریكیة المدارس في ELs لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة فقط متاح( والعلوم الریاضیات في المدرسي للتقییم بنسلفانیا

 . المتخرجین للطالب متاحة لیست ELs المحددة المذكورة أعاله الخاصة بمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة  تكییفاتال ظة:وملح
 

:تكییفاتالوانظر في قسم أماكن  التاليالرابط  استخدم، التكییفات  و االختبار میزات حول المعلومات من لمزید * 

 
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Pages/TestingInformation.aspx  

 
 Accommodations Guidelines for ELs 2020.  انقر ثم ومن أعاله، الرابط إلىاذھب  ،والبصریین الشفویین مترجمینال ألدوار* * 

https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Pages/TestingInformation.aspx
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Accommodations/Accommodations%20Guidelines%20for%20ELs.pdf

