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ّسر طالب 
ُ
 ، تحية طيبة و�عد،،،HCSD Virtualاألفاضل أ

ا العام مليًئا بالتحديات، ولكننا نفخر بالعمل ا�جاد الذي يواصل نأمل أن ت�ون تجر�تكم مع التعليم االف��ا��ي تجر�ة إيجابية. لقد �ان هذ

 الطالب واملعلمون وأولياء األمور القيام بھ �ل يوم لدعم النجاح الدرا��ي ألبنائكم.

ونحن سنستخدم ور�ما تبادر ألسماعكم أن تقييمات والية نيو�ورك ال تزال مستمرة هذا العام �سبب رفض طلب إلغا��ا ع�� املستوى الفيدرا��، 

 هذه التقييمات كفرصة لتجميع البيانات ورؤ�ة التقدم الذي يحرزه الطالب، مما �ساعدنا �� التخطيط للمستقبل.

رسة �� بيئة و�ما أن والية نيو�ورك قد قررت أنھ ال يمكن للطالب ا�خضوع لهذه التقييمات �� املن�ل، لذا ندعو ابنك (أو أبنائكم) إلجرا��ا �� املد

 للرقابة �عناية. وسنتبع �ل ال��وتو�والت ا�خاصة ب�وفيد ونوفر بيئة اختبار آمنة.  خاضعة

 ا�جدول الزم�ي للتقييم: 

قدم تقييمات فنون اللغة اإلنجل��ية لطالب الصف الثالث ح�ى الصف الثامن �� يوم واحد �� الف��ة ما ب�ن  •
ُ
 .2021أبر�ل  29إ��  19ت

قدم تقييمات الر�اضيات لطالب الصف •
ُ
 .2021مايو  14إ��  3الثالث ح�ى الصف الثامن �� يوم واحد �� الف��ة ما ب�ن  ت

 سُيقدم تقييم العلوم للصفوف من الرا�ع إ�� الثامن �� يوم واحد �� الف��ة ما ب�ن 7 إ�� 9 مايو 2021 •

قدم تقييمات الصفوف من ر�اض األطفال ح�ى ��اية املرحلة الثانو�ة ( •
ُ
) (ملتعل�ي اللغة اإلنجل��ية فقط) �� أيام متعددة �� NYSESLATت

 .أبر�ل إ�� 09 يوليو 2021 19الف��ة ما ب�ن 

ا تم تقليل عدد األسئلة �� معظم االختبارات، لذلك سُتقدم �� يوم واحد فقط خالل �ل نافذة من نوافذ هذه االختبارات املذ�ورة أعاله. كم

ح أي طالب لديھ �سهيالت اختبار التسهيالت املطلو�ة. ورغم أن الطالب االف��اضي�ن غ�� ملزم�ن أن االختبارات غ�� محددة بوقت، وسُيمن

شار إل��ا �� هذا العام الدرا��ي، سنظل نؤمن بأنھ البد ل�ل طالب أن يخضع لهذه التقييمات وأن يفعل أق��ى ما
ُ
 بخوض تقييمات الوالية امل

 �� وسعھ. 

الب��م (أو أبنا��م) إ�� املدرسة وم��ا �� أيام التقييمات، و�مكن للطالب ا�حصول ع�� وجبة إفطار وغداء  ع�� أولياء األمور توف�� وسيلة نقل

 مجاًنا، عند ا�حاجة.

 زمنًيا لالختبارات مما �سمح لنا 
ً
و�مجرد أن �عرف عدد الطالب االف��اضي�ن املشارك�ن �� تقييم (أو تقييمات) الوالية، سنضع جدوال

 آمنة إلجراء هذه التقييمات.باستضافة ابنك (
ً
 أو أبنائكم) �� املدرسة استضافة

�� موعد اقصاه  النموذجُير�� التوضيح هل ست�جل ابنك للمشاركة �� تقييمات والية نيو�ورك هذا العام أم ال باستكمال بيانات هذا 

 .2021أبر�ل  01ا�خميس، املوافق 

      وتفضلوا بقبول فائق االح��ام والتقدير،

 أبریل إم بریستیبینو        
 

April M. Prestipino, EdD 
       Assistant Superintendent 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1j2VFm8wvgzJJonTM0y3KC1-DNhk8fkjB3p6cN7kcZUheXQ/viewform

