
 

Division of Research, Evaluation, and Assessment 
 

31 Parker Road, Elizabeth, New Jersey 07208  ●  Ph: 908.436.5380  ●  Fax: 908.436.5378 

Email: gilam@epsnj.org  ●  Website: www.epsnj.org 

 

Olga Hugelmeyer                         Amy L. Gil 
   مدير إدارة البحوث والتقييم   المشرف على المدارس 

   

 2022أبريل 

 

 أولياء األمور واألوصياء األعزاء:

 

بدءا من   9إلى   3لجميع الطالب في الصفوف من ( NJSLAأريد أن أغتنم هذه الفرصة ألذكركم بأننا سندير تقييم تعلم الطالب في نيو جيرسي ) 

ميع  والرياضيات والعلوم في ج عطلة الربيع.  كما تعلمون ، نحن مطالبون بموجب اللوائح الفيدرالية بتقييم طالبنا في فنون اللغة اإلنجليزيةبعد 

 أنحاء المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية. 

 

.  يوضح الرسم البياني أدناه بالتفصيل التواريخ التي تم تحديدها لكل  2022يونيو  3و  2022أبريل  25في أي وقت بين   NJSLA سيتم منح

لفنون اللغة   NJSLA؛ ويتم إعطاء  11و  8و  5.  كما ستالحظ ، يتم تقييم العلوم فقط في الصفوف  مادةمستوى من مستويات الصف وكل  

 . 9اإلنجليزية والرياضيات فقط في  المدرسة الثانوية في الصف 

 

مستوى الصف  

 الدراسي 
 تواريخ فنون اللغة اإلنجليزية 

 الرياضيات تواريخ 

 

 العلوم تواريخ 

 

3الصف  2022مايو  20 –مايو  18   May 25 – May 27, 2022  ال ينطبق 

4الصف  2022مايو  20 –مايو  18   May 25 – May 27, 2022  ال ينطبق 

5الصف  2022مايو  20 –مايو  18   May 25 – May 27, 2022 26  2202 ليأبر 72–أبريل  

6الصف  2022مايو  6 –مايو  4   May 10 – May 12, 2022  ال ينطبق 

7الصف  2022مايو  6 –مايو  4   May 10 – May 12, 2022*  ال ينطبق 

8الصف  2022مايو  6 –مايو  4   May 10 – May 12, 2022* 26  2022أبريل  27 –أبريل 
 

9الصف  2022مايو  18 –مايو  16   May 23 – May 24, 2022  ال ينطبق 

11الصف  2022أبريل  27 –أبريل  26 ال ينطبق  ال ينطبق    

 

 2022مايو  11 -مايو  10سيختبرون فقط أو الهندسة   Iطالب المدارس المتوسطة الذين يأخذون الجبر 

 

 الوالية أمن التكنولوجيا وتقييم 

جهاز الكمبيوتر المحمول الصادر عن المدرسة إلكمال جميع وحدات االختبار.  تسمح بعض اختبارات    NJSLAسيستخدم الطالب الذين يأخذون  

الحاسبة للطالب داخل التقييم وفي بعض الحاالت ، قد يتم تزويد الطالب بآلة حاسبة  الرياضيات والعلوم باستخدام اآلالت الحاسبة.  تتوفر اآلالت 

 منفصلة.  تتطلب تقييمات فنون اللغة اإلنجليزية في جميع الصفوف سماعات الرأس التي ستوفرها المدرسة. 

 

ل ذلك الهواتف المحمولة وسماعات األذن  .  ويشمإجراء التقييماتال يسمح باستخدام أي أجهزة إلكترونية أخرى في أي غرفة يتم فيها 
الطالب الذين لديهم جهاز إلكتروني غير مصرح به في غرفة االختبار قد يتم إبطال اختبارهم    والساعات الذكية على سبيل المثال ال الحصر.

 بالكامل  

 

 أو االتصال بمدرسة الطالب. الموضح أدناه رسي لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة موارد أولياء األمور في مركز موارد تقييم نيو جي 
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