
 

 من قبل خدمة االختبارات التعلیمیة. كل الحقوق محفوظة. 2022© حقوق الطبع والنشر 
 في الوالیات المتحدة وبلدان أخرى. )ETSعالمتین تجاریتین مسجلتین لخدمة االختبارات التعلیمیة ( PPATو  ETSوشعار  ETSتعتبر 

 

 PPAT®تقییم 

 سنة 18نموذج تصریح للطالب تحت 

 1/11/22آخر تحدیث 

 عزیزي ولي األمر / الوصي:

من  نماذج، أود تقدیم أدائي التعلیمي الذي یتطلبھ برنامج إعداد المعلم (المذكور أدناه). كجزء من ملف اإلجابات المقدمة لتقییم PPAT®تقییمأنا مرشح ألخذ  
على صل. طفلك كدلیل على ممارستي للتدریس. لن یظھراسم طفلك على أي مواد یتم إرسالھا. سأقدم أیًضا تسجیل فیدیو قصیر لما أقوم بتدریسھ في الف أعمال

، ولیس على الطالب أو التعلیمیةالرغم من أنھ قد یتم تضمین طفلك وغیره من الطالب في الفصل في تسجیل الفیدیو ، فإن التركیز األساسي یكون على إرشاداتي 
 البالغین اآلخرین في الفصل.

و تسجیل الفیدیو الذي أرسلھ من قبل مراجعي "خدمة  من أعمال الطالب نماذجو جمیع التعلیقات المكتوبة یتضمن الذيسوف یتم عرض ملف إجاباتي  
) من أجل ETS) أثناء تقییم إجاباتي. یمكن أیًضا استخدام ھذه اإلجابات لتدریب مقیّمین جدد في "خدمة االختبارات التعلیمیة" (ETSاالختبارات التعلیمیة" (

جاباتي لمساعدتي في تحسین أدائي التعلیمي. قد تستخدم "خدمة االختبارات التعلیمیة" تقییم إجابات اخري مستقبلیة. قد یراجع برنامج إعداد المعلم أیًضا إ
)ETSالفیدیو. تسجیل) تعلیقاتي المكتوبة في انشاء و تطویر مكتبة من أمثلة اإلجابات لمرشحین أخرین في المستقبل. لن تتضمن المكتبة نماذج أعمال الطالب و 

  طفلك وإشراكھ في تسجیل فیدیو. أعمالیرجى إكمال المعلومات أدناه والتحقق من المربعات المناسبة لتوثیق إذن إرسال  

 _______________________________________________________________________اسمك: 

 _____________________________________________________________________اسم طفلك:

 ______________________________________________________________________     :عنوانك

 _________________________________________________________بھا طفلك: المتحقاسم المدرسة التي 

  __________________________________________________________________اسم معلم طفلك:

  _____________________________________________________برنامج إعداد المعلم لمدرس طفلك والوالیة:

) ETSالذي تدیره "خدمة االختبارات التعلیمیة" ( PPATأنا الوالد / الوصي القانوني للطفل المذكور أعاله. لقد قرأت المعلومات أعاله فیما یتعلق بتقییم 
 وأوافق على ما یلي:

  المربعین ) أحد (ضع عالمة علىالمواد 

 بتقدیم المواد التي أتمھا طفلي كجزء من أنشطة الفصل الدراسي.أعطي تصریًحا  ❏

 بتقدیم المواد التي أتمھا طفلي كجزء من أنشطة الفصل الدراسي. ال أعطي اإلذن ❏

 ) المربعین أحد تسجیل الفیدیو (ضع عالمة على

 لتضمین طفلي في تسجیالت الفیدیو الخاصة بأنشطة الفصل الدراسي. أعطي تصریًحا ❏

 لتضمین طفلي في تسجیالت الفیدیو ألنشطة الفصل الدراسي. ال أعطي اإلذن ❏

 ____________________________________________________________توقیع ولي األمر / الوصي:

 _____________________________________________________________________: تاریخ
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