Jon Bridges
Administrator for Accountability
Beaverton School District 48J
16550 SW Merlo Road
Beaverton, OR 97003-5152
503.356.4328 • Fax: 503.356.4415
jon_bridges@beaverton.k12.or.us

Administrative Assistant: Sally Hunt

طلب أولياء األمور إلعفاء الطالب من اختبار تقييم والية أوريغون بالعلوم و  /أو تقييم إتقان اللغة اإلنجليزية
بموجب قانون والية أوريغون اإلداري  ، 581-022-1910يسمح ألولياء األمور طلب إعفاء طالبهم من اختبار تقييم والية أوريغون )(OSAS
بالعلوم و  /أو تقييم مستوى إتقان اللغة اإلنجليزية (إلبـا) الستيعاب إعاقة الطالب أو المعتقدات الدينية .لتقديم أفضل دعم لتخطيط المدرسة ،يرجى
إرسال هذا النموذج إلى مكتب المدرسة قبل بدء نافذة االختبار بالمدرسة .طلب اإلعفاء صالح لمدة عام دراسي واحد فقط .لن يتم إبطال نتائج الطالب
الذين بدأوا في التقييم ومن ثم طلب أولياء األمور اإلعفاء لطالبهم.

_____________________________________________________________________________________
االسم األول للطالب/ـة _____________________________________________ Student’s First Name
االسم األخير للطالب/ـة _____________________________________________ Student’s Last Name
رقم الطالب/ـة المدرسي

 _____________ Student’s IDالصف _____________________ Grade

اسم المدرسة  _____________________ School Nameالتاريخ ______________________ Date
أطالب بإعفاء الطالب/ـة من التقييم التالي/التقييمات التالية لهذا العام الدراسي:
العلوم أو نسخة العلوم الموسعة؛ للصفوف الدراسية  5و  8و  11فقط
Science or the Extended Science version; grades 5, 8 & 11 only
تقييم إتقان اللغة اإلنجليزية (إلبـا) و  /أو تقييم إلبـا سكرينير
English Language Proficiency Assessment (ELPA) and/or ELPA Screener
أطلب هذا اإلعفاء لـ:
أسباب دينية
Religious reasons
أسباب اإلعاقـة
Disability reasons
توقيع ولي األمر/الوصي ______________________________________ Parent/Guardian signature

 -------------لمكتب المدرسة الرجاء عدم الكتابة تحت هذا الخط -------------- For office use only___________ Date entered into the Parent Opt out program in Synergy ____________________Initials:

هـدف القطاع التعليمي :نحن نُمكِّن جميع الطالب لتحقيق النجاح حتى في مـا بعد المدرسة الثانوية
القطاع التعليمي لمدارس بيـفرتون يعترف بالـتنوع وبـقيمة جـميع األفراد والجماعات .فــمن سياسة القطاع التعليمي أنه لـن يكون هناك أي تمـييز أو تفرقة أو تحرش لألفراد أو الجماعات وفقا ً لـ :العرق ،أو اللون ،أو الدين ،أو الجنس ،أو التوجه الجنسي ،أو
الهوية الجنسية ،أو التعبير الجنسي ،أو األصل القومي أو المنشأ الوطني ،أو الحالة االجتماعية ،أو السن ،أو الخدمة العسكرية ،أو المعلومات الوراثية ،أو اإلعاقة في أي برامج تعليمية أو األنشطة أو في التوظيف.
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Parent Request for Exemption

