
 
 

T&I-30810 Parent Notification of NYSAA Letter (Arabic) 

 إشعار اآلباء بالمشاركة في التقييم البديل لوالية نيويورك

 

    التاريخ:

 

  السيد الوالد)ة(/ ولي)ة( األمر:

 

( يوصي طفلكم، _______________________، IEPنرسل لكم هذه الرسالة إلخباركم أن فريق برنامج التعليم الفردي )

  ، في المواد التالية:(NYS)، عوضاً عن التقييم العام لوالية نيويورك (NYSAA)بالمشاركة في التقييم البديل لوالية نيويورك 

.________________________________________________________  

 

( أن طفلكم يستوفي معايير األهلية والمشاركة في التقييم البديل لوالية IEPالتعليم الفردي )عند تقديم هذه التوصية، حّدد فريق برنامج 

، والتي يمكن االطالع عليها على الرابط (NYSAA)نيويورك 

. nysaa.html-participation-for-criteria-w.p12.nysed.gov/specialed/publications/eligibilityww 

 

( ليس وسيلة مناسبة لطفلكم إلظهار NYS( أيًضا أن برنامج التقييم العام لوالية نيويورك )IEPقرر فريق برنامج التعليم الفردي )

( هو جزء من برنامج اختبار والية NYSAAالتقييم البديل لوالية نيويورك ) تحانات.معارفه ومهاراته، بالرغم من تقديم تسهيالت االم

( أداء التلميذ وفق معايير التحصيل البديلة في مادة مهارات اللغة اإلنجليزية NYSAAيقيس التقييم البديل لوالية نيويورك ) نيويورك.

(ELA).التقييم البديل لوالية ني ، والرياضيات، والعلوم( ويوركNYSAA هو فرصة للتالميذ الذين يعانون من إعاقات معرفية حادة في )

  وفي المدارس الثانوية. 8-3الصفوف 

 

( في واحدة أو أكثر من المواد الدراسية في المدرسة NYSAAيرجى العلم أنه إذا شارك طفلكم في التقييم البديل لوالية نيويورك )

التقييم البديل لوالية نيويورك  الثانوية، فإن طفلكم لن يتمكن من تلبية متطلبات الحصول على شهادة والية نيويورك للدراسة الثانوية.

(NYSAAيقيّم معايير التعلم التي ال تفي بمتطلبات الحصول على شهادة والية نيويورك لل ) دراسة الثانوية )دبلوم محلي أو دبلوم

للحصول على دبلوم والية نيويورك للدراسة الثانوية، يجب على التالميذ تحصيل الوحدات الدراسية الضرورية للدورة  الريجنت(.

  الدراسية والمشاركة في امتحانات الريجنت المطلوبة.

 

تعليمات ويتم تقييمهم وفقًا لمعايير بديلة ذات  (NYSAAالبديل لوالية نيويورك )يتلقى الطالب الذين تمت توصيتهم بالمشاركة في التقييم 

التقييم البديل لـخرائط التعلم  (.DLMسيتم تقييم طفلك باستخدام نظام التقييم البديل لخرائط التعلم الديناميكي ) مستوى منخفض من التعقيد.

تكييف يتم توفيره بواسطة الكمبيوتر ويقيس تحصيل الطالب في اللغة اإلنجليزية ( هو عبارة عن نظام تقييم قابل للDLMالديناميكي )

 يوفر هذا التقييم بواسطة الحاسوب فرصة لتكييف التقييم حسب القدرات واالحتياجات الفردية لطفلكم. والرياضيات والعلوم.

 

إذا  يه، توصية بشأن برنامج التقييم المناسب لطفلكم كل عام.( لطفلم، والذي أنتم عضو فIEPسوف يقدم فريق برنامج التعليم الفردي )

والخيارات المتاحة له في ما بعد المرحلة  (NYSAAكانت لديكم أي أسئلة حول مشاركة طفلكم في التقييم البديل لوالية نيويورك )

 حتياجات الخاصة التابع له.الثانوية، فإننا نشجعكم على التحدث مع مدرس طفلكم أو مسؤول التعليم التعليم لذوي اال

 

، فإنكم قد ترغبون أيًضا في االتصال بمكتب سياسة التعليم لذوي (NYSAA)لطرح األسئلة حول التقييم البديل لوالية نيويورك 

 تتوفر معلومات إضافية .518-474-5900أو مكتب اختبارات الوالية على الرقم  518-473-2878االحتياجات الخاصة على الرقم 

http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/eligibility-criteria-for-participation-nysaa.html


( على NYSAA، بما في ذلك الدليل السريع لآلباء حول للتقييم البديل لوالية نيويورك )(NYSAA)حول التقييم البديل لوالية نيويورك 

( NYSED( التابعة إلدارة التعليم لوالية نيويورك )NYSAAالصفحة الصفحة اإللكترونية لمكتب التقييم البديل لوالية نيويورك )

 )http://www.p12.nysed.gov/assessment/nysaa/home.html.(  تتوفر معلومات إضافية حول متطلبات التخرج في

 ).instruction-http://www.nysed.gov/curriculum/(الصفحة اإللكترونية لمكتب المنهج الدراسي والتدريس عبر الرابط 

 

 ولكم منا جزيل الشكر على اهتمامكم بهذا األمر الهام.

 

 مع فائق االحترام والتقدير،

http://www.p12.nysed.gov/assessment/nysaa/home.html
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/

