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  طالبنامعلومات ألولياء أمور 

١٢٠٢في مايو/يونيو  وتحديد التقديراتتقييم الطالب   

 

 ٢٠٢١تأثير إلغاء االمتحانات في مايو/يونيو  الكثير عن هتمون بمعرفةنحن ندرك أنكم كأولياء أمور ت

واالتساق نؤكد لكم أن عملية تحديد التقديرات هذا العام ستضمن العدالة  ونود أن. والدكمعلى مستقبل أ

 وتحقيق النتائجأفضل فرصة ممكنة إلظهار ما يمكنهم فعله  والدكمجميع مدارسنا، بحيث يكون أل في

.التي يستحقونها  

لقد حددنا إجابات األسئلة الرئيسية التي وردتنا من أولياء األمور أدناه. ويرجى االتصال بنا إذا كانت 

.لديكم أية أسئلة أخرى  

 

 لماذا ألغيتم االمتحانات؟

لقد ألغينا االمتحانات ألننا شعرنا أنها أفضل طريقة لضمان حصول جميع الطالب على النتائج التي 

.معاملة عادلة وأن يعاملوايستحقونها   

، نظرا ومع ذلكالعام. أصبح من الواضح أنه لن يكون من الممكن إجراء االمتحانات في كل مكان هذا 

ألنه كان من المستحيل التنبؤ باألماكن الذي قد تتم فيها االمتحانات أو التي ال يمكن إجراؤها فيها، كان 

من المدارس أن هناك  أيضا وردناووت بعض الطالب الحصول على تقدير. هناك خطر من أن يف  

مخاوف جدية بشأن اختالف االمتحانات كثيرا عن التقديرات التي قد يقوم المعلمون بتقييمها لضمان 

http://www.oxfordaqaexams.org.uk/


خطر يتمثل في أن الطالب الدوليين سيكونون في وضع غير موات،  وبالتالي هناكتكافؤ الفرص، 

.معلمين هذا العاممقارنة بالطالب في إنجلترا، الذين سيحصلون على تقديرات من قبل ال  

لذلك، اتخذنا قرارا بأن أفضل شيء لجميع الطالب هو تقديم تقديرات تم تقييمها بنفس الطريقة للجميع. 

من منح  ومكننا ذلكأن تكون معايير التقديرات لدينا متوافقة مع تلك الموجودة في إنجلترا،  وهذا يضمن

أن طالبهم سيكونون قادرين على  لىوالتأكيد ع بأمان طالمدارس اليقين، حتى يتمكنوا من وضع الخط

.تلقي التقديرات، حتى مع آثار الجائحة في بلدهم  

 

 كيف سيتم تحديد التقديرات؟

بناء على ما تم تدريسه، ألن االنقطاعات  وسيتم تقييمهمسيتلقى الطالب التقديرات التي يحددها معلميهم. 

وسوف لم يكونوا قد غطوا المنهج بأكمله.  في التدريس في الفصل المدرسي تعني أن الطالب ربما

ونتائج المعلمون اإلثباتات على أداء الطالب طوال الدورة الدراسية، مثل العمل في الفصل  يستخدم

.التجريبية، لتقييمهم االمتحانات  

 

 كيف يمكنني التأكد من أن طفلي حصل على تقدير عادل؟

طالب  ومتسقة لكلهل حتى يتمكنوا من تحديد تقديرات عادلة للمعلمين حزمة دعم شاملة لكل مؤ نوفرس

بتجميع اإلثباتات على أداء كل طالب، باستخدام مجموعة من مواد التقييم  وتقوم المدارسمن طالبهم. 

.قوية ومعايير جودةواضحة  وباتباع إرشادات  

خطر  وتجنب أياإلثباتات ستحتاج المدارس إلى توثيق العملية بشكل كامل لضمان استناد األحكام على 

نهج ضمان الجودة الخارجي الناجح الذي وضعناه للصيف الماضي،  على نبنيوسللتحيز أو التمييز. 

وسيتمكن أي أسئلة.  واإلجابة علىمع جميع مدارسنا لضمان فهمهم لمتابعة العملية  وسنعمل مباشرة

.من التظلم على تقديراتهم إذا لم يشعروا أنها تعكس قدراتهم الطالب  

 

 هل سيتمكن طفلي من التقدم إلى الجامعة؟

وأصحاب ، والجامعاتنعم. نظرا للتأثير العالمي لفيروس كورونا، هناك اتفاق كامل عبر المدارس، 

 على أن الطالب يجب أال يكونوا مضارين بسبب أن هذا هو العام الذي من المقرر أن يخوضوا العمل

مع التقديرات التي يحصل عليها الطالب هذا العام مثل التقديرات الممنوحة  وسيتم التعامل فيه امتحناتهم

.اتسلبا على العروض المقدمة من الجامع ولن يؤثرفي أي عام آخر    

 

 

 



 

 هل ستخفضون الرسوم ألنكم لن تقدموا االمتحانات؟

 والتي ستضمنالطالب على تقديرات عادلة، سنقدم حزمة دعم شاملة،  وضمان حصوللدعم المدارس 

 ٢٠٢١لدورة مايو/يونيو  وسنراجع رسومنا. وضمان الجودة، والدعم، والتوجيهإصدار موارد التقييم، 

.تكاليف تقديم عملية التقديرات المقررة تتضح لناعندما   

 

 

  
 

 


