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/ الوصي  والدعد الخاصة بالعن ب LAS(LAS Links) مراجعة اختبار ار طفلك. توفر قائمةعلى مساعدتنا في اختب لك اشكر

ا توجيهات حول كيفية استخدام فعله أثناء االختبار. ستجد أيض قائمة من الخطوات لمساعدتك على فهم ما يمكنك وما ال يمكنك

إلثبات قدرته على التحدث والفهم والقراءة والكتابة  LAS (LAS Links)روابط  ربار التدريبي. سيخضع طفلك الختبااالخت

 من المهم أن يكمل طفلك االختبار بمفرده.وباللغة اإلنجليزية. 
يمكن استخدام نتائج االختبار التخاذ قرارات و ،التأكد من اتباعك لهذه التعليماتوطفلك بحاجة إلى  بصفتك الوالد / الوصي أنت

مهمة بشأن تعليم طفلك. من المتوقع أن يستخدم طفلك الكمبيوتر أو الجهاز الذي قدمته له المنطقة أو المدرسة أو المعلم الذي يجري 

 .، فيرجى إخبار المعلم قبل بدء االختبار للتأكد من أن االختبار سيعمل عليهذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر شخصياالختبار. إ

لذلك ا من المعلومات حول كيفية تسجيل الدخول إلى االختبار. المعلم الذي سيجري االختبار مزيدسيرسل لك مدرس طفلك أو 

 ار.لجلسة االختب من أن كل شيء جاهزاستخدم قائمة التحقق هذه لمساعدتك على التأكد 

 

 قبل االختبار:

 

 ال تقم ب قم ب

 م استخداGoogle Chrome  لالختبار. إذا لم يكن لديك
Google Chrome ي هذا عىل جهاز الك

مبيوتر المستخدم ف 
. Google Chrome ، فستحتاج إىل تثبيت متصفحاالختبار 

لمعرفة    www.google.com/chromeانتقل إىل
 الخطوات. 

 

  قم باغالق أي برامج تعمل عىل الكمبيوتر ما عداGoogle 
chrome . 

 

  باستخدام متصفحGoogle Chrome سيساعدك ،
ي االنتقال إىل 

 www.DRCDeviceCheck.comمعلمك ف 
 استخدام الكمبيوتر لهذا االختبار. للتأكد من إمكانية 

 

 أكد من أن السماعة أو سماعة الرأس تعمل وأن الصوت ت
ي ليسمع طفلك توجيهات االختبار. 

 مرتفع بما يكف 
 

  تحقق من وجود اتصالWi-Fi  .قوي وآمن   ل.   مسموعة موسيف  ال و أفالم األ جعل ي المن  
 ف 

   وتأكد من وجود  هادئ لطفلك إلجراء االختبار  وفر مكان
 اضاءة جيدة. 

  ل. أتشغيل أفالم ي المن  
 و موسيف  ف 

  ساعد طفلك عىل تسجيل الدخول لبدء االختبار إذا احتاج
/ األوصياء الذين لديهم  والدينهذا مهم لل)إىل مساعدة. 
 . (أطفال صغار

  

 قرأ اتفاقية االختبار عن بعد لوىلي األمر / الوصي والطالب. ا 
  

 

 

 االختبار:أثناء 

 

 ال تقم ب قم ب

  يجب أن يستخدم طفلك الرابط المرسل من المعلم الذي
 يجري االختبار. 

 

  المعلم أثناء إجراء  تعليمات يحتاج طفلك إىل اتباع جميع
ي فهم كيفية و  االختبار 

إذا احتاج طفلك إىل مساعدة ف 
  ي  ،بمجرد بدء االختبار

ال يمكنك مساعدة طفلك ف 
 اإلجابة عن أي أسئلة. 

http://www.google.com/chrome
http://www.drcdevicecheck.com/
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 تسجيل الدخول إىل االختبار  فيمكنك مساعدته. 

  ي للبدء
، سيدخل طفلك اسم المستخدم وكلمة المرور الت 

 أرسلها معلمه. 
 أو زء من أسئلة االختبار أو إجاباتهال يمكنك قراءة أي ج ،

ي االختبار.  تلميحاتإعطاء 
 
 لمساعدة طفلك ف

  ي نظام
 
يجب أن يستخدم طفلك األزرار الموجودة ف

 االختبار فقط لالنتقال من سؤال إىل آخر أثناء االختبار 
ي ي ويجب أن ال 

 
  Chrome متصفح ستخدم األزرار ف

 للتنقل خالل االختبار. 

 أو األجهزة هاتف الذكي ال يسمح لطفلك باستخدام ال
المحمولة أو القواميس أو موسوعة المفردات أو 
 االختبار. المدققات اإلمالئية أو المدققات النحوية أثناء 

 
  احة ، فأبلغ المعلمإذا احتاج  . طفلك إىل اسن 

 سمح بنسخ أي أسئلة أو إجابات لالختبار أو ال ي
 تصويرها أو مشاركتها مع اآلخرين. 

  إذا خرج طفلك من االختبار ألي سبب، يمكنه تسجيل
الدخول مرة أخرى إلنهائه باستخدام معلومات تسجيل 

ي توقف عندها   الدخول األصلية. سيبدأ 
ي من النقطة الت 

 
 ف

 االختبار. 

  يجب أال يشارك طفلك شاشته أو الدردشة أو التحدث
مع أي شخص حول أسئلة االختبار. يمكن للطالب فقط 

 التحدث إىل المعلم أثناء إجراء االختبار. 

  تأكد من قيامه بالنقر االختبار عندما ينتهي طفلك من ،
 وج من االختبار. فوق "إنهاء االختبار وإرسال" للخر 

 

 
 

 

 الدعم التقني:

 ، فاتصل بمعلم طفلك على الفور. ال تحتاج إلى االتصال بشركة االختبار.ل مع جهاز الكمبيوتر أو اإلنترنتإذا كانت لديك أي مشاك

 التحضير للتقييم:

لممارسة. أدناه للعثور على اختبار ايوصى بشدة أن يخضع طفلك الختبار تدريبي قبل أن يخضع لالختبار الحقيقي. اتبع اإلرشادات 

 اتصل بمعلم طفلك. إذا كانت لديك أي أسئلة

 LAS(LAS Links:)التدريب على اختبار روابط 

  https://wbte.drcedirect.com/LL/portals/ll ، انتقل إلىGoogle Chromeباستخدام متصفح  .1

 الختبارات التدريبية.للعثور على ا
 .كلمة"اختبار تدريبيانقر فوق  للتدرب على االختبار. اختبار تدريبي أسفله زرا  سيرى طفلك .2
 ختر اللغة اإلنجليزية حتى يتمكن طفلك من التدرب عليها.ا .3
انقر فوق نموذج  .ير عالمةوهذه االختبارات من غ االختبارات التدريبيةسيؤدي هذا إلى فتح قائمة االختبارات. هذه هي  .4

 .Dأو النموذج  Cاالختبار 

 
 

على مستوى ا )التحدث، واالستماع، والقراءة، أو الكتابة(. ثم اختر اختبار التدرب عليهانقر فوق االختبار الذي ترغب في . 5

https://wbte.drcedirect.com/LL/portals/ll
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 .(12-6، أو  5-4،  3-2،  1-الصف )رياض األطفال 

اسم مستخدم وكلمة مرور خاصين  صفحة تسجيل الدخول. لكل اختبار تدريبيدخل معلومات تسجيل الدخول الموضحة في أ .6

 ، لذا تأكد من نسخ المعلومات المعروضة على شاشتك.به

 
 

 

 لالختبار الحقيقي الذي سيتم تسجيله.فهي  ال تستخدم معلومات تسجيل الدخول من بطاقة االختبار من معلم طفلك. 7

، متاحة عند إجراء االختبار الفعليعلى توجيهات لالختبار وسيتيح لطفلك تجربة األدوات التي ستكون  االختبار التدريبييحتوي 

والذي سيتم تسجيله. يمكن لطفلك تجربة االختبار في كل مجال من المجاالت األربعة: القراءة والكتابة واالستماع والتحدث. تبدو 

، استخدم زر الرجوع في صفحة قائمة قية. عندما ينتهي طفلك من التدربهذه االختبارات التدريبية مثل االختبارات الحقي

 االختبارات للعودة إلى القائمة الرئيسية.

 

 أمن االختبار:

، يمكن لطفلك التنقل بين االختبار والبرامج األخرى على جهاز من المدرسة العد بدب عن LASطفلك يأخذ روابط  بما أن

من  وصي/  والدصفتك بيبقى طفلك في جلسة االختبار و ال ينبغي أن يفعل هذا. من المهم أنلكن الكمبيوتر و / أو اإلنترنت. 

 فقط في االختبار. بالبقاءأن تبذل قصارى جهدك لتذكير طفلك المهم 

 

 وفي حالة مخالفة للقواعد في حالة حدوث أي أنشطوتتحمل أنت وطفلك مسؤولية بذل قصارى جهدك التباع قواعد االختبار. 

 .، أخبر المعلم على الفوركان هناك أية مخاوف

 

 نصائح للتقييم:

  فهذا يعني أنه فقد االتصال باإلنترنت. سيحاول إعادة محاولة االتصال" يرسالة بعنوان "جارإذا رأى طفلك مربع ،

ينقر طفلك  أن أو يعيد الجهاز االتصال باإلنترنت يمكن أن، أو دقائق 5دة االتصال لمدة تصل إلى برنامج االختبار إعا

 على زر الخروج من االختبار.
، سيتم حفظ جميع هذا المقاطعة أو أي مقاطعة أخرى سيتصل بك مدرس طفلك ويشرح لك الخطوات التالية. في حالة حدوث

 ها بالفعل في االختبار.ل طفلك وجميع اإلجابات التي أدخلأعما

 إرسال" في نهاية االختبار."إنهاء االختبار" و تأكد من قيام طفلك بالنقر فوق" 
 

 ايقاف التقييم بشكل مؤقت:

، فانقر على زر اإليقاف المؤقت. سيظهر عد (دورة المياه الىالذهاب ء االختبار )مثل إذا احتاج طفلك إلى استراحة قصيرة أثنا

ا من يرى أن طفلك أخذ قسطأن  يمكن للمدرسوإغالق االختبار. دقيقة على الشاشة مع الوقت المتبقي قبل  20تنازلي لمدة 

 هذه االستراحة.لالراحة والوقت المتبقي 
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سيتم إغالق االختبار. يمكن لطفلك تسجيل الدخول مرة أخرى إلنهاء  ختبار قبل انتهاء العد التنازليإذا لم يبدأ الطفل في اال

لك متابعة االختبار حيث أوقف االختبار يمكن لطفواالختبار باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور األصليين لتسجيل الدخول. 

 .االستراحةوسيتم حفظ جميع اإلجابات التي أدخلها قبل  بشكل مؤقت

 

 الخروج من التقيييم:

يمكن لطفلك و ثم انقر فوق خروج.  "إيقاف مؤقتزر"، فانقر فوق كنه احتاج إلى إنهائه في وقت آخرول االختبار ذا بدأ طفلكا

 وسيتم حفظ جميع اإلجابات التي أدخلها. متابعة االختبار حيث توقف 

 

 

 


