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عن  LAS(LAS LINKS)/ الوصي والطالب هذه والتوقيع عليها الختبار روابط  الوالدشكرا لك على مساعدتنا في اختبار طفلك. نطلب منك قراءة اتفاقية 

بار بمفرده. من المهم أن يكمل طفلك االختوإلثبات قدرته على التحدث والفهم والقراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية.  LAS Linksعد. سيخضع طفلك الختبار ب

 ، توافق أنت وطفلك على اتباع القواعد عند إجراء االختبار بأكمله.عند التوقيع على هذا

:ياتفاقية ولي األمر / الوص  

للدعم   الغرض من هذا االختبار هو مساعدة معلم طفلي على فهم ما يعرفه طفلي باللغة اإلنجليزية والتخطيطوعد. عن ب LAS Linksسيخضع طفلي لتقييم 

 .، أوافق على أنه من المهم أن ينهي طفلي هذا االختبار بمفردهالتعليم في المستقبل. لهذا السببو

 لن أقوم ب:  سأقوم ب: 

  من أن طفلي لديه جهاز كمبيوتر الستخدامه أثناء االختبار  التأكد
نت ووجود   . اتصال باإلنتر

  تشغيل الموسيقر أو التلفاز أثناء االختبار . 

  من أن طفلي لديه مكان هادئ إلجراء االختبار  التأكد .  ي اإلجابة عل أي أسئلة مساعدة
 
 . طفلي ف

 طفلي إذا لم يتمكن من تسجيل الدخول لالختبار  مساعدة .   ختبار اال أسئلة أو إجابات  من  أي قراءة . 

 تأكد من إجراء طفلي لالختبار بدون استخدام الهاتف أو ال
ي  موسوعة المفرداتالقاموس أو 

 . أو التدقيق اإلمالئ 
  ألي شخص بنسخ أسئلة أو إجابات االختبار أو  السماح

 . تصويرها أو تسجيلها 

 

 اتفاقية الطالب:

 لن أقوم ب:  سأقوم ب: 

 ي االختبار، حتر لو كان صعببذل قصارى جهد
ي ابقاء  م الهاتف أو ااستخد  ا. ي ف 

 . أي أجهزة أخرى بالقرب مت 

 استمع إىل المعلم أثناء إجراء االختبار واتبع التعليمات .  ي األسئلة المتعلقة ال طلب من والدي أو اال
ي ف 
خرين مساعدئر

 . باالختبار 

  اسأل المعلم أثناء إجراء االختبار إذا كان لدي أي أسئلة أو كنت
 . بحاجة إىل مساعدة

 

 ة أمام الكام ي الجلوس مباشر
، ف  ي ا عل جهاز الكمبيوتر الخاص ئ  تر

رؤية وجهي ومساحة  للمعلم، بحيث يمكن ا منطقة مضاءة جيد
 . العمل أثناء إجراء االختبار 

 

 إذا كنت  بشكل مؤقتعلم اإلذن إليقاف االختبار اطلب من الم
 . بحاجة ألخذ قسط من الراحة أو استخدام دورة المياه

 

 ، وأوافق على اتباع هذه القواعد.عن بعد LAS(LAS Links)/ الوصي والطالب الختبار روابط  الوالدلقد قرأت وفهمت اتفاقية 
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