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 :األوصياء األعزاء /أيها األهل

 
 
 

صور ومشاركتها البسهولة التقاط  هاالهواتف الذكية وغيرها من األجهزة اإللكترونية التي يمكنوية، يالخلفي عصر الهواتف 

استبدال بند االختبار المخترق ليس هو فقط باهظ . منةاآلسرية وبكل سهولة اختراق مواد االختبار ال، يمكن الفور علىالصور 

محفوظة بموجب  يه( Keystone) الكفاءة وتقييم( PSSA) للتقييم بنسلفانيا والية نظاماختبارات المواد الواردة في ف الثمن،

المواد من التقييم، بما في ذلك أخذ صورة فوتوغرافية، تصوير طبق األصل  نسخ أو.  بنسلفانيالرابطة والية حقوق الطبع والنشر 

بند والنشر تكلفة استبدال الطبع قد تشمل العقوبات على انتهاكات قانون حقوق . والنشر االتحاديالطبع قانون حقوق لانتهاك هو 

قانون الواليات . النتهاك واحد دوالر 070777تصل إلى و دوالر 057ال تقل عن أو فرض غرامات المخترق ختبار اال( بنود)

 .وما يليه 777البند  – 70الباب  –المتحدة األمريكية 

 

من  التربية والتعليم دائرة تتطلب االختبار، بنود استبدال تكلفة وتجنب بها موثوق اختبار نتائج على الحصول من اجل ضمان

هي أن  المدارس جميع في مطلوبة قاعدة أو واحدة خطوة. االختبار مواد لحماية معينة خطوات واتخاذ وضع القواعد المدارس

ارئ الق الذكية، الهواتفوية، يالخل الهواتف اإللكترونية األجهزة تشمل .االختبار مواقع فيغير مسموحة  اإللكترونية األجهزة

للتصوير،  جاهزة األجهزةالحاسوب اللوحي،  بود، أي أجهزةأجهزة أي باد،  أجهزة كندل،أجهزة نوك اإللكترونية،  ،اإللكتروني

 إلى الوصول االختبار، مواد منتصوير طبق األصل  أو فوتوغرافية صورةألخذ  استخدامه يمكن التيأخر  إلكتروني جهاز وأي

. (Keystone) الكفاءة تقييم وأ( PSSA) للتقييم بنسلفانيا والية اختبارات نظامإدارة  خالل اآلخرين مع التواصل أو/و اإلنترنت

إدارة  أثناء آخر إلكتروني جهاز أو الخليوي هاتف استخدام أو/و حيازة أن تعرف أن لها أو له واسمحوا طفلك مع التحدث يرجى

 .معينة عواقب إلى سيؤدي( Keystone) الكفاءة أو تقييم( PSSA) للتقييم بنسلفانيا والية اختبارات نظام

 

إدارة  أثناءحيازتها  أو تهحياز في اإللكترونية األجهزة من غيره أو الخليوي لديه هاتف أو/و يستخدم طالب اكتشاف تم إذا

.  المدرسةمعكم من قبل  االتصال يتم سوف ،(Keystone) الكفاءة تقييم أو( PSSA) للتقييم بنسلفانيا والية نظام اختبارات

لن تسجل  التي التعليمالتربية و دائرةمتطلب و المدرسة في االنضباط سياسةإلى  التوجيه هذاالذين يتجاهلون  الطالبسيتعرض 

يحتفظ بالجهاز  سوف ذلك، ضافة إلىإلبا  .كامل االختبار مرة أخرىأعادة يطلب منه  سوفاختبار الطالب وان الطالب 

 على حصولال المدرسة موظفي سيطلب كما.  الجهازفي  المخزنة الصور في البحث وسيتم المدرسة موظفيقبل  من اإللكتروني

 للتقييم بنسلفانيا والية نظامفوتوغرافية الختبار  صورة اكتشاف تم إذا. اإللكتروني للجهاز أخرى وظائف عن للبحث إذن

(PSSA )الكفاءة تقييم أو (Keystone ) فسوف يحتفظ  اإللكتروني،از للجه أخرى وظائف عن للبحث اإلذن رفض تم إذاأو

 الواردة المواد لجميع والنشر الطبع حقوقتحتفظ ب بنسلفانيا التعليمالتربية و دائرة ألن نظرا ،و المدرسة موظفيقبل  من الجهازب

، فانه سيتم االتصال بدائرة التربية والتعليم (Keystone) الكفاءة تقييم أو( PSSA) للتقييم بنسلفانيا والية نظام اختبارات ضمن

 .بنسلفانيا

 

جهاز الكروني أخر  أو خليوي هاتفلديه  أو/استخدم و اطالب أنتم اكتشاف  االختبار، وتم إعادة مواد االختبار اكتمال بعد إذا،

 .باطلة الطالب درجاتتصبح  وسوف المدرسة في االنضباط سياسة ستتبع، االختبار إدارة أو حوزتها أثناء حوزته في وكان
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