
 هم موافقة ولي األمر بالمشاركة في خدمة بحث الطالب وإستطالع رأي الطالب.ملحوظة: المدارس يمكن أن تسمح فقط للطالب الذين لدي

 
 

 : استمارة الموافقة على المشاركة في خيارات التخطيط للكليةSATمجموعة تقييمات اختبار 

 

. الهدف من هذه PSAT™ 10أو  ®PSAT/NMSQTأو  ®SAT –في يوم دراسي  ®SATطفلك سوف يشارك في احدى مجموعات تقييمات اختبار 

مجانا  SATاالستمارة هو توضيح المعلومات التي ستكون مطلوب من طالبك توفيرها واالختيارات المتاحة لطالبك المتعلقة بإرسال نتائجهم في اختبار 

 واستطالع الرأي للطالب. (®Student Search Service) وخدمات البحث للطالب

 المعلومات المطلوبة

، باالسم األول واسم العائلة واسم المدرسة وكود المدرسة وتاريخ SATسوف يطلب من الطالب تزويد مجلس الكلية، موفر مجموعة تقييمات اختبار 

رسال واالميالد و مستوى الصف والنوع و، لبعض الواليات واألحياء، رقم هوية الطالب. هذه المعلومات هي الحد األدنى المطلوب للخضوع لالختبرا 

 نتائج االختبار.

 الخيارات المتاحة للطالب

 ارسال النتيجة مجانا

يمكنهم ارسال نتائجهم الى ما اليزيد عن أربع كليات بدون تكلفة. ارسال النتائج اختياري ولكننا نحث الطالب  SATالطالب الذين يخضعون الختبار 

من الطالب الستغالل مرات اإلرسال المجانية  اي نتائج. الموافقة ليست مطلوبة على الكشف عن اهتماماتهم مبكرا. اذا تركت بيضاء لن يتم ارسال

 األربعة.

 خدمات بحث الطالب

ليات كولي أمر يمكنك منح موافقتك لطالبك على االشتراك في خدمات بحث الطالب عند إكمالهم ورقة إجاباتهم. خدمة بحث الطالب تصل الطالب بالك

 مشاكرة معلوماتهم مع المنظمات المشاركة. هذا يوفر لك ولطالبك:ومنظمات المنح عن طريق 

 معلومات عن الكليات والجامعات التي تتطابق مع اهتمامات طالبك األكاديمية •

 معلومات عن المساعدات المادية والمنح لمساعدة الطالب المستحقين للوصول الى المنح التي استحقوها •

 رات الدرجةمعلومات عن التخصصات والكورسات وخيا •

اتفاق على التواصل مع مجلس الكلية يشارك بيانات الطالب فقط مع الكليات والجامعات والمنح وفرص البرامج التعليمية المؤهلة والتي وقعت على 

درجات والنتائج الطالب فقط للهدف المذكور أعاله. هذه الجهات عادة ما تتواصل مع الطالب بناءا على تاريخ التخرج المتوقع ومتوسط مجموع ال

 والبالطبع تخصص الكلية.

 استطالع رأي الطالب

لية كولي أمر يمكنك منح موافقتك لطالبك للمشاركة في استطالع رأي الطالب. المعلومات في هذا االستطالع سوف يتم اضافتها الى سجل مجلس الك

 الخاص بالطالب. اجابات طفلك على أسئلو استطالع الرأي

 بواسطة مجلس الكلية للبحث والتخطيط وتحسين االختبارات والخدمات يوفر بيانات تستخددم •

 تساعد على مطابقة الطالب مع الكليات والجامعات وفرص برامج التعليم •

إذا كان طفلك سيكمل هذا دليل الطالب يصف ما يسأل عنه االستطالع وكيف تستخدم معلومات الطالب. برجاء مراجعة دليل الطالب واإلشارة أدناه 

ي المحدد اإلستطالع االختياري و يشارع في خدمة بحث الطالب أم ال. قم بإعادة هذه االستمارة مستكملة وموقعة الى مدرسة طفلك قبل الموعد النهائ

 .collegeboard.orgمن قبل مدرستك. يمكنك معرفة المزيد من خالل مركز الخصوصية الخاص بمجلس الكلية على 

 _____ نعم أن أمنح موافقتي لطفلي على المشاركة في خدمة بحث الطالب والمشاركة في إستطالع رأي الطالب.

 _____ ال أنا ال أمنح موافقتي لطفلي على المشاركة في خدمة بحث الطالب والمشاركة في إستطالع رأي الطالب.

 ____اسم الطالب :             __________________________________

 )برجاء كتابته(                           

 توقيع ولي األمر/الوصي:__________________________________ التاريخ:_______________________

 


