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مارس ٢٠١٧ ،٢٣
أعزائي مدرسة حي المدينة لعائالت ألباني :
مدرسة حي المدينة بألباني ،مثل جميع مدارس األحياء العامة في جميع أنحاء الوالية ،تحضر الختبارات الوالية لربيع
 ٢٠١٧لطالب الصف الثالث إلى الصف الثامن .أنا اكتب ألذكركم بتواريخ بفنون اللغة االنجليزية ،إختبارات الرياضيات و
العلوم ،و لتقديم المزيد من المعلومات لمساعدة جميع طالبنا لبذل أقصى ما لديهم من قوة .
•
•

إختبار الوالية لفنون اللغة االنجليزية سيكون في مارس ٣٠-٢٨
إختبار الوالية للرياضيات سيكون في مايو ٤ - ٢

طالب الصف الرابع و الصف الثامن أيضاً يخضعون الختبار العلوم على مستوى الوالية كل عام .الجزء العملي (المعمل)
من هذا اإلختبار سيعقد في يوم واحد يحدد من قبل الناظر الخاص بك بين مايو  ٢٤و يونيو  .٢جميع الطالب في الصف
الرابع والصف الثامن سوف يخضعون لجزء الكتابة من إختبار الوالية للعلوم يوم يونيو . ٥
بما أن إختبارات هذا العام تقترب ،من فضلك تذكر أن جميع إختبارات الوالية الخاصة بنيويورك هي مصممة لقياس
مدى إمكانية الطالب على إتقان المعايير التعليمية التي ترشد تعليمات الفصل .هدف الوالية هو المساعدة على
التأكد من أن الطلب يصرون على طريق الصحيح للتخرج من المرحلة الثانوية بالتفكير النقدي ،حل المشكالت ،و
المهارات المنطقية المطلوبة للنجاح في عالمنا اليوم .
ليس هناك إختبار وحيد يعطي صورة كاملة عن قدرات الطفل .لكن عند النظر إلى األمر بجانب الدرجات ،األنشطة في
الفصول ،اإلختبارات و المسابقات ،و تقديرات على مستوى الحي مثل ( NWEAجمعية تقييم الشمال الغربي)،
إختبارات الوالية السنوية جميعهم يمكنهم تقديم معلومات مهمة عن السير األكاديمي للطفل .
نحن نشجع جميع طالبنا على بذل أقصى ما لديهم في كل شيء يفعلونه في المدرسة ،بما يتضمن إختبارات الوالية
السنوية .يمكنك دعم طفلك عن طريق التأكد أنه أو انها تحظى بالوقت الكافي للنوم في وقت الليل قبل كل إختبار،
و أن يبدأ اليوم بافطار صحي .من فضلك قم بزيارة  www.albanyschools.orgللمزيد من المعلومات و المصادر اإلضافية
التي من الممكن أن تساعدك .إذا كان لديك أي اسئلة أو قلق ،من فضلك إتصل بالناظر الخاص بك .
بإخالص،

كمبرلي يانغ والكنز  ،دكتوراه في التعليم
المراقب المؤقت للمدارس
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