
 

 
 

 

هيل فريدوم األمور : 

ي  
 
ي الختبارات الطالب سيخضع ،ي فرجينياي والية أنحاء جميع ف التعلم معايي   (SOL) والوالئية الفيدرالية التعليم إدارات قررتي .الربيع هذاي  

ي .عامال هذاي تقييمات إلغاء عدم  
 
فاكسي مقاطعةي مدارس ف و أبريلي 26 بي  ي 8 إىل 3 من للصفوف االختبار موعد تحديد سيتم ، العامةي في   

لديناي االختبار جدول هوي أدناه .مايو 28 إىل مايو 5 من االختبارات هيل فريدوم ستجري .2021 يونيو 4 . 

 

 

ي• اختبارات جميع إجراءي يتم  SOL ي شخصًياي  
اختبارات تتوفر الي .المدرسة ف   SOL ل من ُبعدي عني للتسليم الطالبي ينتقلي .المي    

ين الطالب هؤالء سيكون .المقبل األسبوع من بدًءاي التدريس مني أيام أربعة إىل الشخصيوني ي حاض   
بهم الخاصةي االختبار أيام ف   

ي بشكل الطالبي معظمي يكمل .االختبار قبلي الفصل إىل تقريًراي وسيقدموني ي تقييماتهم شخص   
ي الفصل ف  الذين الطالب كملي .الدراس   

اتي إىل يحتاجون ي تقييماتهم معينة تجهي    
منفصلة مواقع ف  . 

إىل الحضور تقريًباي بالمدرسة يلتحقون الذين الطالب سيحتاج  Freedom Hill ES لهمأطفاي نقلي علي اآلباء تشجيع يتم .التقييم إلجراء  

لـ يمكني .المدرسة إىل  FCPS ي ي ،ي بالحافلة النقل لطلب .النقل يطلب شخصي ألي بالحافلة النقلي توفي  النموذجي هذاي إكمال يرج   

(https://forms.gle/BmBHh8oj5thXzAaa6). ياي .سيكمل ي الساعةي 9:45 ويبلغون الكافتي   
 
اضيوني ف  سيصل الطالب االفير

ي إماي تقييمهم ًبايتقري المدرسةي إىل يذهبون الذين الطالب  
معمل أوي المكتبة ف   STEM. اتي إىل يحتاجون الذين الطالب يكملي معينة تجهي    

ي تقييماتهم  
ة مجموعاتي مواقع ف  تدي .صغي  ي األخرىي المواد جميعي .ماء وزجاجة كتاب إحضار وعليهمي أقنعة الطالب سي   

اليد متناول ف   

ي أن يجب .تختلف االختبار مدة .لالختبار ي بالطالي معظم ينته  12:30 الساعة حواىل  . 

ي• تقييمات أليي بالنسبة  SOL ي الحق لديك ، الربيع هذاي  
ي الحق ويب صفحةي تقدم .لطالبك االختبار رفض ف   

التقييماتي رفض ف   

(https://www.fcps.edu/node/34277) ت رفضي اختبارات ي ، SOL المعلوماتي واالعتبارات عند اتخاذ هذاي القرار .إذاي اخير ج   في 

نت Google إكمال نموذج ي اإلنير ي موعد أقصاه يوم الجمعة 23 أبريل (https://forms.gle/LdVttNkVcXaRDiUi7) عي   
 .ف 

 

ي ، tscesney@fcps.edu (Tim Scesney أو (مساعد المديري ، Eric Kopacz) epkopacz@fcps.edu اتصل بـ  
 أخصائ 

ي (المدرسةي علي المعتمدة التكنولوجياي  
ي مساعدة إىل بحاجة كنت إذاي مدرستناي ف   

إكماله أو النموذجي إىل الوصول ف  . 

 

Freedom Hill Elementary 
1945 Lord Fairfax Road 

Vienna, VA  22182 
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ي القانون يتطلب اختبارات إجراءي المدارس من الفيدراىل   SOL ي  
 
الوالية سياسة تتطلب ،ي ذلك إىل باإلضافة .والعلوم اتوالرياضي القراءة ف  

ي البديلة المحلية التقييماتي استخدام المدارس من  
 
اختبارات إزالة تمتي حيثي المحتوى ومناطق الصفوف مستويات ف  SOL. 

 

ي المفصلةي والمهارات المحتوىي من الطالب تعلمهي ماي تقيس SOL اختباراتي•  
 
ي ف جينياي معايي  حولي معلومات االختبارات توفر .للتعلم في   

درجات تتوفري .والوالية المدرسة وقسم والمدرسة للوالد الطالب تحصيلي  SOL ي العام بداية بحلول لعائالتلي ي الدراس  التاىل  . 

 

ي• ي البديلة المحلية التقييمات ي الرسمية التقييماتي من مزيــــج ه  ي الرسمية وغي   
ي المنتظم التدريسي مني كجزء تقديمهاي يتم التر  

 
الفصل ف  

ي ي العام طوال الدراس  اختبارات مثل .الدراس   SOL ، يلمع الطالبي تعلمي المحلية البديلة التقييماتي تقيس ي األداء دمج تم .المحتوى ايي   
 
ف  

ي البديلةي المحلية التقييمات  
 
للعائالت السنوية ربــع التقدم تقارير ف . 

 

ي ، أسئلة لديك كانت إذاي .طفلك معلمي قبل من أخرى مرة المعلومات هذه توصيل سيتم ج  ي االتصال في   
المدرسية االختبارات بمنسقر  

 .Tim Scesney ، tscesney@fcps.edu و Eric Kopacz ، epkopacz@fcps.edu لديناي

 ،بإخالص

المديري مساعد ،ي كوباتش إريك  

ي تيمي  
ي ،ي سيست   

ي التكنولوجياي أخصائ   
المدرسةي ف   
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