
إذا كانت اللغة األم ألحد الطلبة ليست اللللغلة اللدلسلولكلدهلة ىلل ل  ل   للل  
 درجة  الية هن اإلجادة، فهل يدك   أن يشارك في االهوحان؟ 

نعم، ولكن شريطة أن يكون الطالب قادرًا على القراءة، والكتابة، والتحدح، ، 
واالستماع في اختبار اللغة في المستوى الحمحدحتح،م الحمحتحوسحى أو أعحلحى  حن 
ذلك. الرجاء االطالع على  صحوحوفحة الحتحقحاحذحمحا. الح انحذحة. يح حب أن يحكحون 

 الطالب قادرًا على إنمام جمذع األعمال بشكل فردي و ستقل. 

 هو  ُتعقد االهوحانات؟ 
أبحريحل. نحتحطحلحب بحعح  الحلحغحا.  81االثنحاحن الحمحوافح  اال تدانا. يوم ُنعق، 

ا حتحدحان  ححوحتحلحا وسححاحتحم الحتححوااحل  حع الححطحلحبحة  ححبحاشحرة  بحال حح حم بحتحاريحح  
اال تدان ووقته. لمعرفة  زي،  ن المعلو ا. ُيرجى االطالع علحى األسحةحلحة 

/https://www.apsva.us/world-languagesالشحححا:ححححعححححة  
credit-by-exam/credit-by-exam-faq/. 

 كيف يسجل الطلبة؟ 
//:httpsيححمححكححن لححلححطححلححبححة الححتححسحح ححاححل  ححن خححالل الححمححوقححع ا لححكححتححرونححي 

www.apsva.us/world-languages/credit-by-exam/ 
انت ا:ك  ن نق،يم نمحوذ  الحتحسح حاحل. بحعح، ذلحك، بم رد ستتلقى رسالة نأكا، 

ساتلقى الطلحبحة بحطحاقحة بحريح،يحة قحدحل اال حتحدحان بحأسحدحوع وا ح، لحتحأكحاح،  حوعح، 
 اال تدان ووقته و كانه.

 .فدراير 81يناير إلى  18 ن  سيكون الوسجيل:

 ها اللغات الوي يدكن أن ُيجرى االخوبار فيها؟ 
 عظم اللغا.  توفرة في نموذ  التس ال. إذا لم نحر الحلحغحة فح حي إذن  حاحر 

  توفرة في الوقت الدالي.
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 كيف ُترصد درجة االهوحان؟ 
ُند،د درجة اال تدان إّ ا عن طري  الداسب اآللي أو  قذٍم  ستقل خدار 
باللغة  وضوع اال تدان. نعتدر النتا:ج ن ا:ذة و ار قابلة للطعن. ُنمنح 

 ال،رجا. بناًء على المستويا. التالذة  

 ق، يكون المستوى الرابع خذار االلتداق اآلخر *
هل سيحصل الطلبة  ل  درجة   د نجاحهم في االهوحان؟ 

إذا ن ح الطلبة في اال تدان، فسوف يدصلون على درجة "الن اح" في 
على س ل ال،رجا.  "Pال،ورة/ال،ورا. المقابلة، وهو  ا ير ز له بالدرف "

لإلشارة إلى اجتذاز المستويا. بن اح. ولن نتلقى الطلبة أي نقاذم بالدروف 
للنقاط. ال يستطذع الطلبة ال ين  صلوا “  GPA”يؤثر على المع،ل التراكمي 

“ الن اح”في الساب  على درجة  رف استد،ال ه ه ال،رجة الدرف ب،رجة 
 التي  ققوها في اال تدان. 

 كيف سيوم اإل الن  ن ال وائج؟ 
 .2222ساتم إخطار أولذاء األ ور بالنتا:ج كتابًذا بدلول ب،اية ش ر يوناو 

سيوحدل الطلبة الذين يسجلون في االهوحان ىل ن لم يحضلرىا سلداد رسلوم 
 “.OPI”دىالر الهوحان  55 دم الحضور الوي تبلغ 
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 ها خاصية حساب ال قاط حسب االهوحان؟ 
لحلحطحلحبحة  (APS)نسمح  ،ارس أرلحاحنحغحتحون الحدحكحو حذحة 

ال ين يتمتعون بالق،رة على ف حم الحلحغحا. األخحرى  حاحر 
ا ن لازية والتواال ب ا بالدصول علحى نحقحاط دراسحذحة 
في الم،ارس الحثحانحويحة  حن خحالل إجحراء اخحتحبحارا. فحي 
اللغا. األجندذة. نقذس خااذة النقاط ال،راسذحة  سحب 
اال ححتححدححان  حح،ى إجححادة الححطححلححبححة لححّلححغححة األجححنححدححذححة وذلححك 
 قابل  ند م  ا يصل إلى أربع نقاط لّلحغحا. األجحنحدحذحة 
في الم،ارس الثانوية. كما أّننا نضع ا تدانا.  توافقة  ع المعايار الوطنحذحة 

لحمحعحظحم الحلحغحا..  WPT، وOPIc، وOPI، وAAPPL، وSTAMP ثل 
 (APS)كما أّن هناك أيًضا   كرة نواهم بان  ،ارس أرلانغحتحون الحدحكحو حذحة 

لبع  الحلحغحا. الحتحي ال يحتحم  (FCPS)و ،ارس  قاطعة فرفاكس الدكو ذة 
نوفارها  ن خالل االختبارا. المتوافقة  ع المعايار الوطنذة. قح، ال نحدحصحل 

سحوى عحلحى نحقحطحتحاحن فحي  FCPSجمذع االختبارا. الحتحي نح حريح حا  ح،ارس 
 الم،ارس الثانوية. 

كيف تسا د الدشاركة في نظام تسجيل ال قاط الدراسية حسلب االهلولحلان 
 الطلبة؟ 

، (ASD)إذا ر ب الطلبة فحي الحتحوحر  بشح حادة دبحلحوم لحلح،راسحا. الحمحتحقح، حة 
فإّن م يدتاجون إلى الدصول على نقاط لح،راسحة الحلحغحا. األجحنحدحذحة. ويحمحكحن 
الدصول على نلك النقاط/الساعا. المعتحمح،ة  حن خحالل دراسحة لحغحة وا ح،ة 

، أو دراسة لغتان  وتلوتان لمح،ة سحنحتحاحن لحكحل لحغحة (x 1 8)سنواٍ.  1لم،ة 
(2 x 2)  . 

 كيف يدكن الحصول  ل  ال قاط الدراسية هن خالل االهوحان؟ 
يمكن أن يدصل الحطحلحبحة عحلحى  حا يصحل إلحى أربحع نحقحاط بحاالعحتحمحاد عحلحى 
 ستوى إجادن م لّلغة كما يحظح حر  حن اال حتحدحان. إذا  صحل الحطحالحب عحلحى 

بحوحضحل  ح حارانحه الحلحغحويحة فحإّن فحي  حقح،وره دخحول  4أو  1درجة الحمحسحتحوى 
اال تدان للدصول على نقاط للمستويا. السابقة بأثر رجعي. إذا كحان أ ح، 

نقاط في اال تحدحان، فحال  4الطلبة  س اًل في المستوى الثالث و صل على 
إلحى سح حل درجحانحه. ال للمستوى الحرابحع يمكن إضافة سوى نقطة وا ،ة فقى 

 يدكن ه ح نقاط هوعددة لدىرة اللغة األج بية ذاتها. 

كيف سوسا د الدرجة الوي حصل  للليلهلا اللطلللبلة فلي هلذا اللولقليليلم فلي 
 ؟ (Seal of Biliteracy)الحصول  ل  خوم تعلم القراءة ىال وابة 

 ، نححححححححعححححححححتححححححححمحححححححح، إدارة2285-2286 ححححححححنحححححححح  الححححححححعححححححححام الحححححححح،راسححححححححي 
 Seal of Biliteracy  التابعة لم لس التعلذم ندقا  الطالب المحتحوحر   حن

الم،رسة الثانوية لمستوى  تق،م في إجادة لغة وا ،ة أو أكثر بحا ضحافحة إلحى 
لحلحطحلحبحة الح يحن  Seal of Biliteracyاللغة ا ن لازية. وسوف ُيحمحنحح خحتحم 

اجتازوا كافة  تطلبا. التقاذم الن ا:ي لل،ورة باللغة ا ن حلحاحزيحة فحي الحمحسحتحوى 
( والح يحن SOLالمتق،م أو العالي )المستوى الدادي عشر وفقًا لمعذار التعلم 

 ققوا درجة الن اح في المستوى المتوسى الحعحادي أو الحعحالحي فحي الحمحدحادثحة 
 والحكححتححابححة فححي لححغححة أخححرى فحي ا ححتححدححان  ححعححتححمحح،  ححن الححواليححة. يححتححم  ححنححح خححتححم 

Seal of Biliteracy  ووضحعحه عحلحى
ش ادة الم،رسة الحثحانحويحة لحلحطحالحب وفحي 

 س ل درجانه. 
هن هو الشكص الدؤهل ىكيف يدكلن 
للطلبة أن تعرف ها إذا كلانلت تلولدلول  
بدرجة اإلجادة الدطلوبلة للكلوذ هلذا 

 االهوحان؟ 
 ؤهلان، وي ب علا م أن يكونوا عحلحى أقحل  9-82يع، الطلبة في الصووف 

 نق،ير في المستوى المدت،م المتق،م، ويتمتعون بالق،رة على  
 طرح أسةلة بسذطة وا جابة عن ا.  •
نكوين جمل بسذطحة فحي  حعحرا  حدحادثحتحكحم لح،ى الحرد عحلحى شحوح   •

 آخر. 
 إيصال المعلو ا. األساسذة.  •
 التعدار عما يددون و ا يكرهون.  •
 نعدةة النموذ  األساسي.  •
 قراءة وكتابة قا:مة باألنشطة الاو ذة. •
 
 

 الرجاء قراءة  صووفة التقاذما. ال انذة المتا ة على الرابى 
https://www.apsva.us/world-languages/credit-by-
exam/credit-by-exam-faq/ 

فحتحأكح،  حن ، Bى Aاللدلسلولوى  ESOL/HILTإذا ك ت طالًبا تلولللقلي 
ن،وين ذلك في استمارة التس ال بأنك نتلقى نلك الحوح، حا. ألنحنحا سحنحعحمحل 

 على نوفار ا تدان  وتلا لك. 

 
 هن هم الذين ال يوعين  ليهم الكضوع لهذا االهوحان؟ 

 SFS الطلبة المس لون  الذًا في المسحتحوى الحرابحع أو فحي احا  •
III.سذووضون ه ا اال تدان في فصل الربذع 

 الطلبة الرا دان في ندسان درجت م في دورة لغة أجندذة سابقة.  •
 

 كم سو ون ت لفة االهوحان؟ 
ال ي،فع الطلبة  الملتدقون بم،ارس أرلانغتون الدكو ذة أي نكحالحذحه لح ح ا 
اال تدان في أول  رة. أّ ا في  الة إعادة اال تدان، فسحاحتحدحمحل الحطحالحب 

 نكلوته علمًا بأّن التكالذه نوتلا لكل ا تدان. 
 

 كيف يدكن الحصول  ل  هزيد هن الدعلوهات؟ 
 721.221.6297يمكنك االنصال بمكتب اللغا. العالمي عحلحى الحرقحم 

 أو التد،  إلى الُمشرف في الم،رسة.


