أسئلة وإجابات لآلباء

OSSLT

 .1ما هي المواد الممتحنة في ( OSSLTامتحان اإللمام بالقراءة والكتابة لطالب المرحلة الثانوية بأونتاريو)؟
يُقيِّم  OSSLTمهارات اإللمام بالقراءة والكتابة المتوقع من الطالب تعلمها في جميع المواضيع حتى نهاية المرحلة  9حسب منهاج أونتاريو
}.(The Ontario Curriculum

 .2بماذا يختلف امتحان  OSSLTعن تلك االمتحانات التي يقدمها طفلي في غرفة الصف؟

تختلف امتحانات  EQAOعن االمتحانات التي تُعقد في غرفة الصف من حيث األهداف ،وتقدم كل منها أنماطا ً مختلفة من المعلومات.
االمتحانات الصفية
 تقيس مدى تحسُّن الطالب مما تعلمه من معلومات محددة وما يحدث في مدة سنة دراسية معينة.
 تقدم معلومات مباشرة عن تعليم الطالب التي يمكن أن يستخدمها المعلمون إلجراء تعديالت على إستراتيجات التدريس الخاصة
بهم في غرف الصف.
 تُطور وتُقدم وتُسجل بشكل مستقل من قبل المعلمين ،وقد تتشمل مكونات تصنيف ذاتية بناء على معرفة المعلمين بالطالب
 تقدم نتائج قد ال تكون قابلة للمقارنة من المستويات المدرسية والمحلية.
امتحانات التقييم الخاصة بمكتب EQAO
 تقيس المعرفة التراكمية والمهارات عند الطالب في مراحل رئيسية من تعليمهم حسب معيار المقاطعة .
 تقدم معلومات سنوية عن تعليم الطالب ،والتي يستخدمها المعلمون والمدراس ومجالس المدارس والمقاطعة لمراقبة التقدم
ووضع خطط للتطوير.
 تُطوَّر وتُق َّدم من قبل معلمي أونتاريو،
 تُسجل بطريقة متوافقة ومنسجمة بواسطة معلمي أونتاريو وأشخاص مؤهلين آخرين اجتازوا دورة تدريب معينة،
 تقدم نتائج يمكن مقارنتها على المستوى المدرسي والمحلي واإلقليمي من سنة ألخرى.

 .3هل يلزم مشاركة جميع الطالب في امتحان OSSLT؟
تعتبر االمتحانات اإلقليمية جز ًءا من برنامج التعليم العام بأونتاريو كما هو محدد في قانون مكتب جودة التعليم والمحاسبة ( The
 .)Education Quality and Accountability Office Actيجب على جميع الطالب الذين يسعون للحصول على دبلوم مدرسة
أونتاريو الثانوية ( )Ontario Secondary School Diploma - OSSDالتقدم المتحان  .OSSLTامتحان مدرسة أونتاريو الثانوية حول
اإللمام بالقراءة والكتابة  OSSLTهو عبارة عن امتحان كفاءة بالحد األدنى .اجتياز امتحان  OSSLTبنجاح هو الطريق األساسي لتلبية
متطلب اإللمام بالقراءة والكتابة لـ .OSSD

 .4كيف يتلقى الطالب ذوو االحتياجات التعليمية الخاصة الدعم في امتحان OSSLT؟
يُمنح الطالب ذوو االحتياجات التعليمية الخاصة المسجلون في ( Individual Education Planخطة التعليم الفردي) بعض التسهيالت
في امتحان  OSSLTبحيث تتناسب مع ممارساتهم االعتيادية في امتحانات غرفة الصف .يمكنك اإلطالع على  EQAO’sدليل االقامات
والشروط الخاصة وعمليات التأجيل واالستثناءات ( Guide for Accomommodations, Special Provisions and
 )Exemptionsلمزيد من المعلومات .

 .5كيف يتلقى متعلمو اللغة اإلنجليزية الدعم في امتحات OSSLT؟
يُمنح متعلمو اللغة اإلنجليزية نصوصًا خاصة في امتحان  OSSLTبحيث تتناسب مع ممارساتهم االعتيادية في امتحانات غرفة الصف.
يمكنك الرجوع إلى  EQAO’sدليل االقامات والشروط الخاصة وعمليات التأجيل واالستثناءات لمزيد من المعلومات.
OSSLT Q&A-February 2016/Q & R TPCL-Février 2016

Arabic/Arabe

1

 .6هل يُسمح باالستثناءات أو التأجيل؟

من غير الممكن استثناء جميع الطالب الذين يسعون للحصول على دبلوم مدرسة أونتاريو الثانوية التقدم المتحان  .OSSLTيعتبر OSSLT
امتحان كفاءة بالحد األدنى وهو عبارة عن وسيلة أساسية لتحقيق متطلب اإللمام بالمعرفة من أجل التخرج .يمكنك الرجوع إلى EQAO’s
دليل االقامات والشروط الخاصة وعمليات التأجيل واالستثناءات لمزيد من المعلومات.
في بعض الحاالت ،بإمكان الطالب الذين لم يكتسبوا مهارات القراءة والكتابة التي تتناسب مع المرحلة  9تأجيل التقدم المتحان OSSLT
حتى السنة التالية.

 .7متى يُعقد امتحان OSSLT؟
في كل سنة ،يؤدي جميع التالميذ في جميع أنحاء أونتاريو امتحان  OSSLTفي نفس الموعد ،ويجري االمتحان عادة في شهر مارس أو في
وقت مبكر من شهر أبريل .قائمة مواعيد االمتحانات متوفرة على موقعنا اإللكتروني.

 .8كيف يُعقد امتحان OSSLT؟
يُعقد امتحان  OSSLTبانتظام في جميع أنحاء المقاطعة بإدارة مشرفي التربية بأونتاريو .يُمنح الطالب  57دقيقة إلكمال كل كراسة من
كراستي االمتحان .أمثلة على كراسات االمتحانات متوفرة على موقعنا اإللكتروني.
 EQAOفي وسط مشروع متعدد السنوات من أجل نقل برنامج امتحان المقاطعة على شبكة االنترنت.

 .9ماذا يحدث إذا كان طفلي غائباً في يوم انعقاد امتحان OSSLT؟
إذا كان طفلك غائبًا في يوم انعقاد امتحان  ،OSSLTفلن يتمكن من المشاركة في االمتحان .وهذا يعني أن طفلك سوف يفقد فرصته في
تحقيق متطلب اإللمام بالقراءة والكتابة من أجل التخرج في السنة الدراسية .ويلزم طفلك أن يتقدم المتحان  OSSLTفي وقت انعقاد االمتحان
في السنة الدراسية القادمة.
تُضاف أسماء الطالب المتوقع مشاركتهم في امتحان  OSSLTولم يفعلوا ذلك في تقرير إقرار النتائج .وبما أن نظام التعليم الممول حكوميًا مسؤول
عن كل طالب ،يقدم مكتب  EQAOتقارير عن كل طالب .إذا لم يشارك الطالب المتوقع مشاركته في امتحان  ،OSSLTفإنه يُسجل غائبًا ،وبالتالي
فإنه ال يحصل على بيانات في تقرير .EQAO

 .11كيف ينبغي لطفلي أن يستعد لالمتحانات؟

بما أن امتحان  OSSLTيستند كليًا إلى منهاج أونتاريو ،فال يلزم أي استعداد .لكي تكون ُملمًا بصيغة االمتحان وأنماط األسللة التي سيتم
طرحها ،يمكنك مشاهدة أمثلة على كراسات االمتحانات.

 .11كيف تُسجل عالمات االمتحانات؟

تُسجل جميع األجابات متعددة االختيار المتحانات  EQAOبطريقة آلية .تُسجل اإلجابات على األسللة التي تتطلب إجابات إنشائية على
امتحان  OSSLTمن قبل مشرفي التعليم بأونتاريو الذين اجتازوا فترة تدريب متخصصة واختبار األهلية .يشرح هذا الفيديو المزيد حول
كيف يتم إنشاء امتحانات  EQAQوإدارتها وتسجيلها (.)How EQAO Tests are Created, Administered and Scored

 .12متى أستلم نتائج طفلي؟
يحصل كل طالب يتقدم لالمتحان على نتائجه في أوائل يونيو من نفس السنة الدراسية .انظر عينة  ISRلمزيد من المعلومات.
ويتضمن التقرير أيضًا نتائج المقاطعة لجميع امتحانات  EQAOفي فصل الخريف الذي يلي االمتحانات .تُنشر نتائج المدرسة ومجلس
التعليم على الموقع اإللكتروني لمكتب .EQAO

 .13كيف يتم إعداد تقارير نتائج امتحانات EQAO؟
 OSSLTهو امتحان الحد األدنى للكفاءة .ونتيجة االمتحان هي إما "ناجح" أو "راسب".
أظهر التالميذ الناجحون أدنى مستوى متوقع من اإللمام بالقراءة والكتابة مع نهاية الصف .9
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 .14هل تُحتسب نتائج  EQAOالخاصة بطفلي في درجاته؟

النتائج ال تُحتسب من درجات التالميذ ،لكن اجتياز امتحان  OSSLTبنجاح ،أو المقرر البديل لإللمام بالقراءة الكتابة ،متطلب للتخرج.

 .15هل النتائج صحيحة ومعتمدة؟

نعم .تعتبر عمليات تطوير االمتحانات ومراقبتها وضبط جودتها من بين أفضل العمليات المتبعة في العالم ،وتكفل صحة ومصداقية بيانات
الوكالة .يستخدم مكتب  EQAOضوابط للموثوقية في كل مرحلة من مراحل دورة التقييم  -من بداية وضع هذه االمتحانات إلى تصحيحها
بواسطة المعلمين والمعلمات إلى كتابة التقارير عن النتائج .يولي  EQAOأهمية كبرى لنزاهة البيانات في هذه االمتحانات.

 .16كيف يمكنني أن أستخدم نتائج  EQAOالخاصة بامتحانات طفلي لدعمه في التعليم؟
عندما يتعلق األمر بتقييم تعليم الطالب ،من الضروري التفكير في مجموعة واسعة من المعلومات .ال بُ َّد مراجعة نتائج  EQAOجنبًا إلى
جنب مع أعمال الطالب اليومية في الصف والمعلومات المقترنة لقياس مستوى تعليمه وتحديد مجاالت الدعم الالزم.
بالنسبة للطالب الذين ال يحققون النجاح في امتحان  ،OSSLTمن الضروري أن يناقش المعلمون واآلباء كيفية التعاون فيما بينهم لسد فجوات التعلُّم
وتحسين تحصيل الطالب قبل انتهاء المرحلة الثانوية.

 .17ماذا تخبرني نتائج طفلي في المدرسة؟

تبيِّن لك نتائج المدرسة كيفية أداء الطالب في مدرستك مقارنة مع تلك المتعلقة بمجلس المدرسة وفي جميع أنحاء المقاطعة .ومن الممكن أن
تساعدك هذه النتائج على فهم التحصيل العلمي لطفلك مقارنة مع طالب آخرين وتجعلك تستعد للمشاركة في الحوارات حول دعم التحصيل
العلمي لطفلك.
يمكنك أن تتحدث مع معلم طفلك أو مدير المدرسة حول أهمية نتائج  EQAOلتعزيز برامج التعليم في المدرسة التي يتعلم فيها طفلك.
تستخدم المدراس في جميع أنحاء أونتاريو بيانات  EQAOجنبًا إلى جنب مع بيانات صفية أخرى ،مثل درجات بطاقة التقرير ومعدالت
الحضور والغياب والمعلومات المقترنة لتطوير خطط لتحسين مستوى تعليم الطالب.

 .18ماذا يحدث لو لم ينجح طفلي في امتحان OSSLT؟
مستوف لمتطلب اإللمام بالقراءة والكتابة للتخرج .ومع ذلك ،بإمكان التالميذ
يعتبر الطالب الذي ال يحقق النجاح في امتحان  OSSLTغير
ٍ
التقدم المتحان  OSSLTأكثر من مرة .يمكن للطالب الذين لم يحالفهم النجاح في امتحان  OSSLTمرة واحدة على األقل أن يكونوا مؤهلين
لدراسة مقرر امتحان مدرسة أونتاريو الثانوية حول اإللمام بالقراءة والكتابة ( OSSLC - Ontario Secondary School Literacy
 )Courseلتلبية متطلب هذا التخرج.
بالنسبة للتالميذ الذين ال يحققون النجاح في امتحان  ،OSSLTمن الضروري أن يناقش المعلمون واآلباء كيفية التعاون فيما بينهم لسد
فجوات التعلُّم وتحسين تحصيل التالميذ قبل انتهاء المرحلة الثانوية.

 .19لماذا تحتاج أونتاريو إلى امتحانات على مستوى المقاطعة ؟
تعتبر نتائج  EQAOمقياسًا رئيسيًا للمساءلة في نظام التعليم بأونتاريو وأداة مهمة لوضع خطط لتحسين التعليم على مستوى الطالب
والمدرسة ومجلس التعليم والمقاطعة .يجب على النظام المدرسي الجاد في مواصلة تحسين التعليم أن يمتلك أدلة موضوعية وموثوقة عن
مستوى التحصيل العلمي للطالب على مستوى النظام .تبرز نتائج االمتحانات المجاالت التي تحتاج لدعم إضافي عند الطالب .يستخدم
مشرفو التعليم والمدارس ومجالس التعليم والمقاطعة هذه البيانات إلعداد برامج التدريس والتعليم.
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