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شارون ديفنسنت
المديرة التنفيذية لمنطقة االبتكار

 27سبتمبر 2017
رد :معلومات لولي األمر بخصوص تقييمات اختبار الكفاءة الدراسية التمهيدي ()PSAT
السيد ولي األمر/الوصي:
وف ًقا لسياسة لجنة مجلس مدارس مانشستر ،وعلى وجه التحديد التعليمات رقم  :150تقييم الوالية والمنطقة وحق أولياء األمور في اختيار عدم المشاركة ،فإننا
نكتب إليك لنخبرك بأن منطقة مدارس مانشستر ستتولى قريبًا إجراء اختبار الكفاءة الدراسية التمهيدي ( .)PSATولن يتم وضع اختبار  PSATفي االعتبار في
طلبات القبول التي سيتم تقديمها إلى الكلية ،ولكنه فرصة ثمينة للتمرين على اختبار الكفاءة الدراسية ( .)SATوهو أيضًا االختبار المؤهل لمنحة الجدارة الوطنية،
وقد يفوز بعض الطالب الحاصلين على أعلى الدرجات على أموال لمنحة دراسية.
•
•

من المقرر أن يؤدي طالب الصف العاشر اختبار  PSATبدون أية رسوم في  11أكتوبر 2017
دوالرا في  11أكتوبر ( 2017اختياري)
يستطيع طالب الصف الحادي عشر أداء اختبار  PSATمقابل 25
ً

يستطيع أولياء األمور/األوصياء الذين يرغبون في عدم مشاركة طالب السنة الثانية في اختبار  PSATأن يطلبوا ذلك عن طريق إخطار مكتوب أو عبر البريد
اإللكتروني إلى المدرسة .وسيتم نقل هؤالء الطالب وتوفير برنامج بديل خالل فترة االختبار ذي الصلة.
لن يتعرض أولياء األمور أو الطالب الذين ال يشاركون في  PSATألي عقوبة .وإذا كانت لديك أية أسئلة حول التقييم أو تحتاج إلى المزيد من المعلومات،
فيرجى االتصال بمدير مدرسة طفلك.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

الدكتور بولغن فارغاس
المشرف على المدارس

تنص سياسة لجنة مجلس مدراس مانشستر ،في إجراءاتها وإجراءات موظفيها ،على عدم التمييز على أساس العمر أو الجنس أو العِرق أو اللون أو الحالة االجتماعية
أو اإلعاقة البدنية أو العقلية أو العقيدة الدينية أو األصل القومي أو التوجه الجنسي للعمل في أي برنامج أو نشاط في منطقة مانشستر التعليمية أو تشغيله أو إدارته.
وتقوم بدور منسقة الباب التاسع باميال هوغان؛ ويقوم بدور منسق القسم  504الدكتور كريس مارتن .الرجاء االطالع أعاله للحصول على معلومات االتصال.

