الجدول الزمني للتقييمات التشخيصية
لعموم المدينة وعموم الوالية
2017-2018
التاريخ

األهلية

االمتحان

في غضون األيام العشرة
األولى من الدخول

امتحان والية نيويورك لتحديد
المهارات اللغوية لمتعلمي اللغة
اإلنجليزية ()NYSITELL

 11أكتوبر /تشرين األول

امتحان ()PSAT/NMSQT

للصفوف من الروضة إلى
الصف  12يجب امتحان
التالميذ المؤهلين إلجراء
امتحان (،)NYSITELL
في غضون األيام العشرة
األولى من تاريخ التسجيل
األوّ لي.
الصفان  10و 11

 22 - 21أكتوبر /تشرين
األول
 29أكتوبر /تشرين األول

امتحان القبول بالمدارس الثانوية
المتخصصة ()SHSAT
امتحان القبول بالمدارس الثانوية
المتخصصة ()SHSAT

الصف 8

 4نوفمبر /تشرين الثاني

امتحان القبول بالمدارس الثانوية
المتخصصة ()SHSAT

 21 - 3يناير /كانون الثاني
 25 - 22كانون الثاني /يناير

امتحان القبول في برنامج الموهوبين
والمتفوقين ()G&T
امتحان الريجنت لوالية نيويورك

 12مارس /آذار –
 8يونيو /حزيران

التقييم البديل لوالية نيويورك
()NYSAA

 21مارس /آذار

امتحان ()PSAT/SAT

 9أيريل /نيسان  18 -مايو/
أيار تواريخ مختارة للمدارس
بعينها

امتحان والية نيويورك لقياس
اإلنجاز في تعلم اإلنجليزية
كلغة ثانية
()NYSESLAT
(قسم المحادثة)

كافة المتقدمين من تالميذ
الصف  ،9وتالميذ الصف
 8الذين لديهم برنامج للتعليم
الفردي والذين لديهم
تسهيالت الفقرة 504
الصفان  8و 9
بتصاريح ومستندات فقط
(امتحان تعويضي
والتصريحات األخرى
الخاصة)
الصفوف من صف ما قبل
الروضة إلى الصف الـ2
الصفوف ( 12 - 9التالميذ
المؤهلون)
التالميذ المؤهلون في التعليم
لذوي االحتياجات الخاصة
امتحان ( )PSATللصف
 - 10امتحان ()SAT
للصف 11

من صف الروضة إلى
الصف 12

الغرض
لتحديد التالميذ المؤهلين لاللتحاق ببرامج التدريس
مزدوج اللغة أو برامج تعليم اإلنجليزية كلغة ثانية
(.)ESL

امتحان ( )PSATمبدئي للصفين  10و 11
تأهيل التالميذ المتقدمين للقبول بالمدارس الثانوية
المتخصصة بمدينة نيويورك.
تأهيل التالميذ المتقدمين للقبول بالمدارس الثانوية
المتخصصة بمدينة نيويورك.

تأهيل التالميذ المتقدمين للقبول بالمدارس الثانوية
المتخصصة بمدينة نيويورك.

تأهيل التالميذ المتقدمين للقبول ببرامج مدينة نيويورك
للموهوبين والمتفوقين لعموم المنطقة التعليمية والمدينة.
تقييم أداء التالميذ في مواد دراسية متنوعة حسب شروط
والية نيويورك للتخرج.
تحديد ما إذا أثبت التالميذ من ذوي اإلعاقات الذهنية
الحادة بشكل انفرادي تم ّكنهم من المهارات ذات الصلة
بمعايير التعلّم لوالية نيويورك.
االمتحان التمهيدي الختبار الكفاءة الدراسية ( )PSAT
 )(SATللصف  10وامتحان ( )SATللصف .11

قياس تقدم التالميذ في اكتساب الكفاءة في اللغة
االنكيزية.

* As per NYSED guidelines, though the paper-based testing window is three days, districts can determine
which dates the test will be administered. NYC has chosen these two consecutive dates as the primary test
administration
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 12 - 11أبريل /نيسان:
امتحان على األوراق
 17 - 10أبريل /نيسان
امتحان على الحاسوب

 2 - 1مايو /أيار*
امتحان على األوراق
 8 - 1مايو /أيار امتحان
على الحاسوب

امتحان والية نيويورك في مهارات
اللغة اإلنكليزية ()ELA

امتحان والية نيويورك في مادة
الرياضيات

الصفوف 8-3

الصفوف 8-3

تواريخ مختارة للمدارس بعينها

امتحان والية نيويورك في اإلنكليزية
كلغة ثانية ( )NYSESLATألقسام
القراءة والكتابة واالستماع

 14مايو /أيار

امتحان القراءة باللغة الصينية

 23مايو /أيار ـ  1يونيو/
حزيران تواريخ مختارة
لمدارس بعينها
 4يونيو /حزيران

قسم األداء من امتحان والية
نيويورك في مادة العلوم

الصفان  4و 8

القسم الكتابي من امتحان والية
نيويورك في مادة العلوم

الصفان  4و 8

 18 - 7أيار /مايو

 5يونيو /حزيران

امتحانات الريجنت لوالية
نيويورك ــ التاريخ العالمي
والجغرافيا
التقييمات البديلة لوالية نيويورك
()NYSAA

 21-12يونيو/حزيران

امتحان الريجنت لوالية نيويورك

 18يونيو /حزيران (9:15
صباحاً)

امتحان مدينة نيويورك لقياس
الكفاءة في اللغة الثانية ()SLP

 18حزيران /يونيو (1:15
بعد الظهر)

امتحان مدينة نيويورك في اللغات
بخالف اللغة االنكليزية ()LOTE

 9يونيو /حزيران

من صف الروضة إلى
الصف 12
الصفوف  12 - 3التالميذ
الذين يتلقون تدريسا ً ثنائي
اللغة أو مزدوج اللغة
باإلنكليزية والصينية.

تقييم تقدم التالميذ في استيفاء معايير والية نيويورك في
مهارات اللغة اإلنكليزية.

تقييم تقدم التالميذ الستيفاء معايير والية نيويورك في
مادة الرياضيات.

قياس تقدم التالميذ في اكتساب الكفاءة في اللغة
االنكيزية.
قياس أداء التالميذ في القراءة باللغة الصينية.

تقييم برامج العلوم للمرحلة االبتدائية والمتوسطة ،ولتقييم
تقدم التالميذ في استيفاء معايير والية نيويورك في مادة
العلوم.
تقييم برامج العلوم للمرحلة االبتدائية والمتوسطة ،ولتقييم
تقدم التالميذ في استيفاء معايير والية نيويورك في مادة
العلوم.

الصف 10

تقييم أداء التالميذ في مواد دراسية متنوعة حسب شروط
والية نيويورك للتخرج.

تالميذ التعليم لذوي
االحتياجات الخاصة
المؤهلون
الصفوف  12-9و
للتالميذ الصف  8المؤهلين
الصف 8

لتحديد ما إذا كان التالميذ الذين يعانون من إعاقات
إدراكية شديدة يظهرون بشكل فردي إتقانهم للمهارات
المتعلقة بمعايير التعلم في والية نيويورك.
تقييم أداء التالميذ في مواد دراسية متنوعة حسب شروط
والية نيويورك للتخرج.
لتقييم متطلبات اللغة المتوافقة مع معيار
( )Checkpoint A Learning Standardللكفاءة
في لغة ثانية (.)SLP
لتقييم متطلبات اللغة المتوافقة مع معيار
( )Checkpoint B Learning Standardللكفاءة
في لغة ثانية (.)LOTE

الصفوف 12-9

نرجو مالحظة ما يلي:
لقد تشاورت إدارة التعليم مع مجموعات مختلفة من كال القطاعين العام والخاص لتصميم هذا الجدول الزمني لالختبارات .وقد تم بذل
الكثير من الجهود المشتركة لتجنب إجراء اختبارات الوالية في أيام تصادف أعياداً دينية .وحيث أنه تق ّرر لكل امتحان من هذه االمتحانات
مواعيد ُمح ّددة لعقد امتحانات اإلعادة ،فال ينبغي ألي تلميذ أن يفوت الفرصة لخوض هذه االمتحانات لإلعادة إذا كان االمتحان األوّلي
سينعقد في أي مدرسة من المدارس في يوم يصادف عيداً دينيا ً.
* As per NYSED guidelines, though the paper-based testing window is three days, districts can determine
which dates the test will be administered. NYC has chosen these two consecutive dates as the primary test
administration
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