
 
 
ACCESS TESTING FOR ELLS 
 
 هذا االختبار مرهًقا لطالبنا وموظفینا. في هذا العام، اتخذنا خطوات إضافیة لمساعدتنا على إدارة هذه االختبارات بأمان وفعالیة.

 

 ُیرجى العلم أن كل خطوة نتخذها تستند إلى ما قررناه أنه الطریقة األكثر أماًنا وفعالیة الختبار طالبنا هذا العام. نأمل أن یساعدك

 ذلك أنت وطالبك (طالبك) على الشعور باالستعداد للحضور إلى الحرم الجامعي والمشاركة في اختبار ACCESS في فبرایر.

 

 معاییر السالمة
 سٌیطلب من كل شخص قادم إلى المدرسة للمشاركة في اختبار ACCESS االلتزام بمتطلبات السالمة التالیة

 قس درجة حرارتك. إذا كانت درجة حرارتك أعلى من ١٠٠ درجة، فال ُیسمح لك بالتواجد في المدرسة أو في أتوبیس●

LEAD 

 ارتِد قناًعا على أنفك وفمك طوال الوقت الذي تقضیه في مبنى مدرستنا أو في األتوبیس.  یمكنك إزالة القناع عند األكل●

 أو الشرب، لكن یجب أن تبتعد ستة أقدام على األقل عن اآلخرین قبل إزالة القناع.

 حاول الحفاظ على مسافة ستة أقدام بینك وبین اآلخرین. ال تتجمع في أماكن قریبة إلجراء مناقشات بأي طول.●

 اتبع الالفتات المعلنة في الممرات وأماكن التجمع.●

 اغسل یدیك كثیًرا.●

 سیكون الطالب فى مجموعات صغیرة في أیام االختبار. ابق في مجموعتك لتقلیل مخاطر نقل فیروس كورونا أو●

 اإلصابة به.

 

 نقل الطالب من وإلى المدرسة
 ستقدم LEAD وسائل النقل إلشراك الطالب في اختبار ACCESS إلى مدارسهم إلجراء اختباراتهم. نحن نعمل مع شركة

 أتوبیس الخاصة بنا لتحدید عدد الطالب في كل أتوبیس ومقدار الوقت الذي یقضیه الطالب في األتوبیس كل یوم. قبل ثالثة أیام

 على األقل من بدء االختبار، سیتلقى كل طالب تعلیمات محددة حول مكان وموعد األتوبیس الخاص بهم في أیام االختبار.

  

 أثناء وجودك في المدرسة
 من أجل حمایة المشاركین من فیروس الكوفید ُیطلب من الجمیع الحفاظ على مسافة ستة أقدام من اآلخرین والبقاء ضمن

 "الدائرة" المخصصة لهم. خالل أوقات الغداء، سیبقى كل طالب في دائرته للمساعدة في تقلیل مخاطر انتقال العدوى.

 

 لضمان تقدیم االختبار بشكل عادل لكل طالب، ُیطلب من الطالب إحضار جهاز الكمبیوتر Chromebook الخاص بهم

 وشاحن معهم لالختبار. ال یجوز ألي طالب امتالك هاتف أو ساعة ذكیة أو أي جهاز آخر متصل باإلنترنت أو متوافق مع

 البلوتوث. إذا أحضر الطالب أًیا من هذه العناصر إلى المدرسة، ستتم إزالة العناصر من غرف االختبار وأخذها من الطالب.

 

 سیتم منح الطالب بسماعات الستخدامها خالل االختبار وسیقوم طاقم العمل ب LEAD بتنظیف وتعقیم سماعات الرأس بشكل

 روتیني.

 

 

 جدول االختبار

  بالنسبة لمدارسنا ، یرجى مالحظة التواریخ التالیة الختبار (اختر مدرستك من القائمة أدناه)

 



 

 اختبار ACCESS  مطلوب ومهم ونحن نأخذ األمر على محمل الجد. سنشارك المزید من المعلومات في األیام المقبلة ونأمل

 أن تخبرنا باألسئلة التي لدیك بخصوص هذا االختبار وطالبك (طالبك)

 

School  Regular Tests اسم المدرسة 

 االختبارات العادیة
AIM/Life Skills  

 ذوي التعلیم الخاص
Make-Up Tests  

  ایام تعوضیه

LEAD Academy High Feb. 22-26 

 ٢٢-٢٦ فبرایر 

March 3, 4  

 ٣ و ٤ مارس

March 2, 3, 9, 10, 23, 24 

 ٢، ٣، ٩، ١٠، ٢٣ و ٢٤ مارس

LEAD Brick Church Feb. 22-26 

 ٢٢-٢٦ فبرایر 

N/A  March 3, 10, 24 

 ٣،١٠و ٢٤ مارس

LEAD Cameron Feb. 1-5, 8-12 

 ١-٥ و ٨-١٢ فبرایر

Feb 16-19  

 ١٦-١٩ فبرایر

March 3, 4, 10, 11, 24, 25 

 ٣، ٤، ١٠، ١١، ٢٤ و ٢٥ مارس

LEAD Neely’s Bend Feb 16-19  

 ١٦-١٩ فبرایر

Feb 16-19  

 ١٦-١٩ فبرایر

March 1-12 

 ١-١٢ مارس

LEAD Southeast High Feb. 8-12 

 ٨-١٢ فبرایر

Feb 16-19  

 ١٦-١٩ فبرایر

March 1-5 

 ١-٥ مارس

LEAD Southeast Middle Feb. 8-12, 22-26 

 ٨-١٢ و ٢٢-٢٦ فبرایر

Feb 16-19  

 ١٦-١٩ فبرایر

March 1-5 

 ١-٥ مارس


