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کت  ما معتقدیم باید به خواسته والدی�ن که آگاهانه تصمیم به عدم �ش
ام گذاشته شود.  ند اح�ت فرزندانشان در این آزمون ها را می گ�ی

فت فرزندان شما، معلم کالس آنهاست.  ین منبع اطالع از نحوه پی�ش به�ت
لطفاً از فرصت استفاده کنید و هر زما�ن که خواستید، سواالت یا نگرا�ن های 
خود را مطرح کنید. معلمان فرزندان شما خوشحال خواهند شد که به شما 

کمک کنند.

والدین گرامی،

ن راه ها�ی غ�ی از “ارزیا�ب مهارت های پایه”  معلمان بریتیش کلمبیا با هدف یاف�ت
کای آموز�ش همکاری  )FSA( برای ارزیا�ب سیستم آموزش عمومی ما، سال ها با �ش

کرده اند.

س، تغی�ی و عدم اطمینان مداوم، هنوز هم مقرر است در سال  عیل رغم اس�ت
تحصییل کنو�ن این آزمون های دول�ت برای دانش آموزان پایه های چهارم و هفتم 
برگزار شوند. معلمان از شما می خواهند درخواست معافیت فرزندانتان از این 

آزمون ها را بدهید.

س  دانش آموزان با فشار زیادی مواجه هستند و معلمان نمی خواهند بر این اس�ت
بیفزایند.

ن می برند.  معلمان بر این باورند که این آزمون ها وقت ارزشمند کالس را از ب�ی
 

گ
ن زند� پس از اختالالت ایجاد شده توسط کرونا در کالس های درس و تغی�ی یاف�ت
دانش آموزان،  اکنون زمان این است که اقدام به ساخت جامعه و ایجاد محیط 

حمای�ت در کالس های درس کنیم.

ی دانش  ی در نمره های فرزندان شما ندارند و کمیک به یادگ�ی آزمون های FSA تاث�ی
آموزان یا تدریس معلمان نمی کنند. معلمان آزمون های FSA را رو�ش قابل اعتماد 

فت فردی دانش آموزان نمی دانند. ی پی�ش برای اندازه گ�ی

 FSA معلمان نگران استفاده نادرست از داده های این آزمون ها هستند. داده های
به ندرت منجر به تخصیص بودجه یا منابع بیش�ت برای رفع نیازهای دانش آموزان 
ما می شوند. با این حال، موسسه فریزر از این داده ها برای رتبه بندی ناعادالنه و 

نامناسب مدارس استفاده کرده است.
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لطفاً نامه را جدا کرده و درخواست خروج فرزند پایه 4 یا 7 خودتان از آزمون FSA 2022 را بدهید.
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درخواست معافیت فرزندتان از “ارزیا�ب مهارت های پایه” را بدهید

م مدیر مح�ت

ورت های  مطابق با دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش در مورد معافیت ها، می دانم که مدیران می توانند دانش آموز را در صورت بروز �ن
، بیماری طوال�ن مدت یا سایر موارد موجه، معاف کنند.

گ
خانواد�

کت در آزمون  ارزیا�ب مهارت های  خواهشمند است فرزند من ________________________________________________________ را از �ش
پایه )FSA( معاف کنید.

سپاسگزارم که درخواست مرا برآورده کردید. 

ام، با اح�ت

امضای پدر/مادر/�پرست
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