
٢٠٢١نیسانأبریل/٦

تحیات:

وPSATوSATتقییماتمیشیغانفياألخرىالثانویةالمدارسوجمیعالثانویةدیربورنمدارسستدیر،٢٠٢١نیسانأبریل/١٣،الثالثاءیوممنبداًء
Work keys & M-Stepعشر.والثانيعشروالحاديوالعاشرالتاسعالصفطالبلجمیع٢٠٢١اختباراتجدولیليفیماالثانویة.المدارسطالبلجمیع

عشرالحاديللصفSATاختبارأبریل/نیسان:١٣الثالثاء،
Workاختبارأبریل/نیسان:١٤األربعاء، keysالصباحفيعشرالحاديللصف/PSATالظھرفيالتاسعللصف
الظھرفيالعاشرللصفPSAT/الصباحفيعشرالحاديللصفM-Stepاختبارأبریل/نیسان:١٥الخمیس،

ما ھي ھذه االختبارات من أجل:

SAT-اختبارSATالتعلیممناالستفادةعلىالطالبجمیعلتشجیعبرامجالكلیةمجلسلدىالكلیة.مجلسخاللمناألمریكیةالكلیاتجمیعتقبلھاختبارھو
القیاس إذا كانت المدارس الثانویة قد أحرزتطالبنا مقابل الطالب اآلخرین في الوالیة. سیحدد ھذاالعالي. تستخدم والیة میشیغان أیضاً ھذا االختبار لتصنیف

والكلیات.الجامعاتتراجعھاالتيالطالبمحاضرفيSATدرجاتتضمینیتمالتحصیل.فيالفجواتتقلیصفيتقدما

PSAT-اختبارPSATالختبارالستعدادھموالعاشرالتاسعالصفلطالبمخصصSATاختباریعدعشر.الحاديالصففياخذهیتمسوفالذيSATمعیاًرا
الالزمة للدراسة الجامعیة والنجاح.للطالب للمالحظات حول نقاط القوة والضعف لدیھم في المھاراترئیسًیا للقبول في الكلیة. سیعطي ھذا االختبار مرة واحدة

Khanعلىأكادیمیةخطةعلىالحصولیمكنھم-PSATفيدرجاتھمعلىالطالبیحصلعندماأنھھيالحقیقیةالمیزة Academy-دراسةخطةوھيSAT

بھم.الخاصPSATاختبارأداءعلىبناًءمخصصة

 WorkKeys-تقییمتقیسWorkKeysمھاراتأیًضااالختباراتتقیسالوظیفیة.المساراتبناءعلىالتركیزعلىویساعدالعملمكانفياألساسیةالمھارات
القوى العاملة.الطالب وكیف تتراكم مع ما یتوقعھ أصحاب العمل منھم في

M-Step-االختبارھذاأیًضامیشیغانوالیةتستخدماالجتماعیة.والدراساتالعلومفيكفاءتھمضوءفيطالبناترتیبلتقییممیشیغانوالیةتستخدمھتقییمھو
تقدًما في تقلیل الفجوات في التحصیل. یتموكقیاس لتحدید ما إذا كانت مدارسنا الثانویة قد أحرزتلمرة واحدة لتصنیف طالبنا مقابل الطالب اآلخرین في الوالیة

والكلیات.الجامعاتتراجعھاالتيالطالبمحاضرفيSATدرجاتتضمین

عالوة على ذلك ، من المھم أن یستمر طالبناالوقت المحدد ومركزین لیكونوا ناجحین في ھذه االختبارات.من  المھم بأن یأتي طالبنا إلى المدرسة مستعدین ، في
دیربورن إجراء ھذه التقییمات. تطلب والیةفي الوالیة. یجب على جمیع الطالب المسجلین في مدارسفي اإلثبات لوالیة میشیغان بأكملھا أنھم أفضل الطالب

الذین(الطالبVLPبرنامجفيالطالبالفیدرالیة.والمساءلةالوالیةمساءلةمنمطلوبجزءوھيالموحدةالتقییماتھذهإجراءالطالبجمیعمنمیشیغان
ھذه األیام حتى نتمكن من االحتفاظ بعددالمذكورة أعاله. سیكون جمیع الموظفین في المدرسة فيسجلوا للبقاء على اإلنترنت) سیحضرون أیًضا في التواریخ

المتمیزة وھي أحد متطلبات التخرج فيالحادي عشر ، تعد التقییمات جزًءا من امتحانات میشیغانصغیر في كل غرفة من غرف االختبار. بالنسبة لطالب الصف
PSATاختباریأخذأنیجب،كولیجیتفوردھنريأكادیمیةبمنحةمھتمالعاشربالصفطالبأي.MStepوWorkkeysوSATذلكیتضمندیربورن. 10.

یرجى مراعاة ھذه الحقائق األساسیة المتعلقة باالختبار:

حتى لو تم إیقاف تشغیلھا.مسموح بھا في غرفة االختبار في أي وقت ،غیرھذه–یمنع استعمال الھواتف الخلیویة أو األجھزة اإللكترونیة●
أو في فترات الراحة.االختبار. لن ُیسمح لھم بالدخول في الممرات بین االختباراتسیؤدي وجود ھذه العناصر في غرفة االختبار إلى إبطال

، أخبرونا قبل االختبار مباشرة.أو رخصة القیادة. إذا لم یكن لدیھم البطاقة المدرسیةیجب على الطالب إظھار البطاقة المدرسیة–صورة بطاقة ھوّیة●



نشجع جمیع الطالب على الوصول– یتم توقیت جمیع االختبارات. لھذا السبب یجب أن یكون الطالب في المدرسة في الوقت المحدد.توقیت االختبارات●
االختبار.أیامفيذلكقبلأوصباحا٧:١٥ًالساعةبحلول

بطاقة ھوّیة.یجب على الطالب إحضار أقالم رصاص وصورة–االختبارال یوجد طعام أو شراب أو أشیاء أخرى غیر ضروریة في غرف●

Students must listen and follow all directions during testing.   Students must successfully complete all three days of testing including the
M-Step test in order to receive their diploma from Dearborn Public Schools. Successfully completing means they must put forth honest effort
and cannot just bubble in answers and cannot commit any testing violations.

یجب على الطالبالعامة،من أجل الحصول على دبلوم من مدارس دیربورناالختبار.یجب على الطالب االستماع ومتابعة جمیع االتجاھات خالل
والاإلجاباتفيیتدفقواأنیمكنوالصادقةجھوًدایبذلواأنیجبأنھمیعنيالناجحاإلكمالM-Stepاختبارذلكفيبماالثالثةاألیامجمیعإكمال

یمكنھم ارتكاب أي انتھاكات تجریبیة.

علىاالطالعیرجىأیضا،.أبریل/نیسان١٥و١٤و١٣أیامفيفقطللمدرسةمختلفزمنيجدوللدیناسیكون،االختبارالستیعاب
الجدول الزمني ھو كما یلي:الجدول في الصفحة األخیرة كقطعة إضافیة من المعلومات.

نیسانأبریل/١٣-الثالثاء
للتخرج)االختباراخذیحتاجونالذینعشروالثانيعشرالحاديالصفطالب(جمیعSATاختبار-١٢:٤٠إلى٧:٤٠الساعةمن●
تعیین واجب لھملن یختبروا - سیتمالصف التاسع والعاشر والثاني عشر●

نیسانأبریل/١٤-األربعاء
االختبار.اخذیحتاجونالذینعشروالثانيعشرالحاديالصفلطالبWorkKeysاختبار-١١:١٥إلى٨:٠٠الساعةمن●
لھملن یختبروا - سیتم تعیین واجبالصف العاشر والثاني عشر●
التاسع.الصفطالبلجمیعPSATاختبار-٢:٥٥إلى١١:٣٠الساعةمن●

نیسانأبریل/١٥-الخمیس
االختبار.اخذیحتاجونالذینعشروالثانيعشرالحاديالصفلطالبM-STEPاختبار-١١:١٥إلى٨:٠٠الساعةمن●
لھملن یختبروا - سیتم تعیین واجبالصف التاسع والعاشر●
.العاشرالصفطالبلجمیعPSATاختبار-٢:٥٥إلى١١:٣٠الساعةمن●

خطة النقل في باص المدرسة:

نیسانأبریل/١٣-الثالثاء
DCMST.اوMBCCإلىمدرسیةباصھناكیكونلن▪

. سیتماالختبارعشر الذین یحتاجون اخذسیكون ھناك باص مدرسیة لطالب الصف الحادي عشر والثاني▪

.١٢:٤٠الساعةبعدالمنزلإلىتأخذھمالمدرسیةالباصسوف.الصباحفيالعاديأوقاتھممن٢٠قبلالتقاطھم

نیسانأبریل/١٤-األربعاء
DCMST.اوMBCCإلىمدرسیةباصھناكیكونلن▪



. سیتماالختبارسیكون ھناك باص مدرسیة  لطالب الصف الحادي عشر والثاني عشر الذین یحتاجون اخذ▪

.١١:١٥الساعةبعدالمنزلإلىتأخذھمالمدرسیةالباصسوف.العادیةأوقاتھمفيالصباحفيالتقاطھم

.  سوف الباص المدرسیةبعد ثالث ساعات من أوقاتھم العادیةسیكون ھناك باص مدرسیة  لطالب الصف التاسع. سیتم التقاطھم▪

.٢:٥٥الساعةبعدالمنزلإلىتأخذھم

.PSATاختباریبدأحتىالكافتیریافياجتماعيتباعدوسیظلصباحا١١ًالساعةحواليفيالمدرسةإلىالتاسعالصفطالبسیصل▪

نیسانأبریل/١٥-الخمیس
.الصباحفيDCMSTاوMBCCإلىمدرسیةباصھناكیكونلن▪

. سیتماالختبارعشر الذین یحتاجون اخذسیكون ھناك باص مدرسیة  لطالب الصف الحادي عشر والثاني▪

.١١:١٥الساعةبعدالمنزلإلىتأخذھمالمدرسیةالباصسوف.العادیةأوقاتھمفيالصباحفيالتقاطھم

.  سوف الباص المدرسیةبعد ثالث ساعات من أوقاتھم العادیةسیكون ھناك باص مدرسیة  لطالب الصف العاشر. سیتم التقاطھم▪

.٢:٥٥الساعةبعدالمنزلإلىتأخذھم

.PSATاختباریبدأحتىالكافتیریافياجتماعيتباعدوسیظلصباحا١١ًالساعةحواليفيالمدرسةإلىالعاشرالصفطالبسیصل▪

تفاصیل الجدول:

الثالثاء
١٣/٤/٢٠٢١

األربعاء
١٤/٤/٢٠٢١

الخمیس
١٥/٤/٢٠٢١

الصف الحادي عشر
)١١(

١٢:٤٠-٧:٤٠
SAT plus Essay

١٢:٤٠الساعةالمدرسةتنتھي

١١:١٥-٨:٠٠
ACT WorkKeys

١١:١٥الساعةالمدرسةتنتھي

١١:١٥-٨:٠٠
M-STEP Science & SS

١١:١٥الساعةالمدرسةتنتھي

الصف الثاني عشر
)١٢(

* وقت مستقل إلكمال الواجبات المدرسیة * وقت مستقل إلكمال الواجبات المدرسیة
* وقت مستقل إلكمال الواجبات

المدرسیة

الصف العاشر
)١٠(

* وقت مستقل إلكمال الواجبات المدرسیة
* وقت مستقل إلكمال الواجبات المدرسیة

ال یوجد حصص في الصباح
٢:٥٥-١١:٣٠ PSAT 10

٢:٥٥الساعةالمدرسةتنتھي

الصف التاسع
)٩(

* وقت مستقل إلكمال الواجبات المدرسیة

ال یوجد حصص في الصباح
٢:٥٥-١١:٣٠ PSAT 9

٢:٥٥الساعةالمدرسةتنتھي

* وقت مستقل إلكمال الواجبات
المدرسیة

للتألق!آدسلوقتحان-أخرىمرة!Thunderbirdsبناھیا

مدیر المدرسة - كیسبولت


