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اتفاقية الوالدين السرية 
 

 /(PSSA) المدرسيللتقييم  بنسلفانيا واليةأي فرد نظام  يتفقدما عند تقييم،ال وسرية أمن ضمانلو 4.4§ بنسلفانيا والية من قانون  22للمادة  وفقا

 على شهدي أنفانه يجب على الفرد  ،4.5و 4.4§§ من قانون بنسلفانيا  22للمادة  عمال( PASA)للتقييم البديل  بنسلفانيانظام والية /فحص كيستون 

 :يلي ماصحة 

 

 في الحقإنني املك  ادرك أنا الحالية، الدراسية السنة خالل PASAفحص  /فحص كيستون / PSSAلفحص  سيجلس الذي للطالب الوالدين كأحد

جميع  نإادرك  كذلكالقصوى.  األهمية منهو  التقييم صحة علىإن المحافظة و الصلة ذات PASA فحص/ كيستون فحص/  PSSA فحص مراجعة

 كومنولثخاصةبملكية  هي اإلجابة، وكراسة اختبار كراسة كل في الوارد المحتوى ذلك في بما ،PASA/ كيستون فحص/  PSSA تحاناتام

 بما شخص، ألي التقييم مواد مضمون عن كشفما يمكن أن ي أو نشر،، مناقشةأوافق على عدم ال أنا لذلك،(. PDE) التعليمدائرة التربية و بنسلفانيا،

 .طفلي )أطفالي( ذلك في
 
دون  ولكن ذلك في بما ،االختبار منأل خرق عن الناجمة األضرار عن شخصية مسؤولية عن سفري أن يمكن الشروط هذه انتهاك أن ادرك أنا

 مدرسة/المدرسة/الطالبإنجاز  بيانات حساب إعادة الطالب؛ اختبار إعادة: التالية من بأي المرتبطة التكاليف أو/و المسؤولية علىاالقتصار 

 .ختباراال بأمن باإلخالل المتعلقة والتحقيقات ؛ذات الشبهة ختباراال مواد محل تحل جديدة اختبار مواد إنتاج /تطوير المنطقة؛

 

 إلى قوالاأل بتزويرالمتعلقة ) 4904من قانون والية بنسلفانيا الجزء  18 حسب المادة عقوباتلل خضعي هنا كاذبة ببيانات اإلدالء أن أيضا ادركأنا 

 (.السلطات

 

 االسم )مطبوع(: _________________________________________

 

 التوقيع: _______________________________________ التاريخ: ________________________

 

التاريخالشاهد

 
 

(Information below this line is for school use when entering data into screen S12 of the SCN) 

SCN Opt-Out Form 

Student Name__________________________________________________                 Student ID____________________ 

1. Did Parent Communicate Intent to Opt-out?           Y          N                                                                  Date:_____________ 

2. Did Parent View Test?                 Y         N                                                                           Date Viewed: __________________ 

PSSA English Language Arts      Y     N                       PSSA Mathematics     Y     N                                 PSSA Science        Y     N 

PASA Reading      Y    N                                                     PASA Math      Y     N                                           PASA Science     Y     N 

Keystone Algebra 1      Y     N                                   Keystone Biology      Y    N                               Keystone Literature    Y    N 

5. Remarks 

 


