تعليمات عامة الختبار المهارات
اقرأ هذه التعليمات أثناء انتظارك إجراء اختبار المهارات.
يجب إعادة هذه البطاقة للمُقيِّم الذي سيعطيك االختبار.
عند استدعائك إلى غرفة االختبار ،فإن ال ُمق ِّيم سوف:
 يطلب منك إبراز وثيقة الهوية.
 يتجول بك في الغرفة حتى تشاهد التجهيزات والمعدات الالزمة لالختبار.
فيما يتعلق باختبار المهارات ،فإنك سوف تؤدي ثالث مهارات قد تتطلب منك الرعاية بالعميل أداءها .أثناء تأدية هذه
المهارات ،سوف يالحظ المُقيِّم أداءك ويُسجِّ لَه .سوف تؤدي هذه المهارات إما على أحد الممتحنين الذي سيقوم بدور
العميل أو على دمية .يجب أن تعامل الممثل أو الدمية وأن تتحدث إليها تمامًا كما لو كانت عميالً حقيقيًا.
قبل الشروع في االختبار ،فإن ال ُمق ِّيم سوف:
 يُسلِّمك بطاقة تشمل قائمة بالمهارات المطلوب منك أداؤها لالختبار مع تعليمات تتعلق بكل مهارة منها.
 يقرأ عليك التعليمات الخاصة بكل مهارة( .سوف يساعدك أحد المترجمين الفوريين إذا كان االختبار بغير اللغة
اإلنجليزية).
 يخبرك بموعد االختبار وموعد تمثيل دور العميل في اختبار ممتحن آخر.
فيما يتعلق باختبار المهارات ،فإن العميل:
ً
ومتيقظا من الناحية الذهنية.
 يُفترض أن يكون متعاو ًنا
 قد يعاني من قصور بدني أثناء بعض المهارات.
شخص ما بدور العميل (أي ال يكون دمية) ،فإن هذا الشخص:
عندما يقوم
ٍ
 ال يُسمح له بالحديث إال لإلجابة عن أسئلتك.
 يمكنه الحركة والمساعدة في الحركة.
 لن يتحرك إال عندما يُطلب منه الحركة.
عندما تقوم بدور العميل ،فإنك:
 تكون عميالً متنبهًا ومتعاو ًنا يمكنه الحركة واتباع التعليمات.
 يجب أال تتحرك إال إذا طلب منك الممتحن ذلك.
 يجب أال تتحدث إال إلجابة سؤال يسأله الممتحن.
 قد تتلقى تعليمات خاصة من المُقيِّم حول دورك الذي تضطلع به كعميل.
 ال يجوز لك مساعدة الممتحن اآلخر بأي طريقة كانت ،ويشمل ذلك توجيه تلميحات باستخدام الكلمات أو اإلشارات أو
تعبيرات الوجه؛ فهذا النوع من السلوك ي َُعد غش ،وسيتم حرمان كال الممتحنين من االختبار دون أن يحصال على
نتائج لالختبار ،مع إبالغ وزارة الصحة بوالية واشنطن بهذه الوقائع.
إليك بعض النقاط التي يجب عليك أن تضعها في اعتبارك عند دخول اختبار المهارات:
 يجب أن تؤدي المهارات بصورة فعلية.
 يجب أن تؤدي المهارات بالترتيب الواردة به في بطاقة التعليمات التي يسلمها لك المُقيِّم .يمكنك معاودة قراءة بطاقة
التعليمات مرة أخرى في أي وقت أثناء االختبار.
اقلب البطاقة على الوجه اآلخر لقراءة باقي التعليمات
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اقرأ تعليمات كل مهارة بعناية .فيما يتعلق بهذا االختبار ،سوف تقوم بأداء جميع المهارات الثالثة مع أحد العمالء
حتى لو كان الممثل سيقوم بدور العميل في مهارة واحدة وسيتم االستعانة بدمية لتكون هي العميل في مهارة أخرى.
في بعض المهارات ،سوف تقدم التعليمات أيضًا معلومات محددة عن قدرات العميل أو جوانب القصور لديه .ففي
مهارات المساعدة في ارتداء المالبس مثالً سيقوم الممثل بتمثيل عميل يعاني من ضعف في أحد جانبيه .هذا القصور
البدني الخاص ينطبق فقط على مهارات المساعدة في ارتداء المالبس؛ ومن ثم ،فإن التعليمات الخاصة المتعلقة
بالضعف في أحد األجناب ال تسري على العميل في المهارتين األخريين.
التجهيزات والمعدات المطلوبة ألداء المهارات موجودة في غرفة االختبار .إن لم تتمكن من العثور على شيء ما،
فاسأل المُقيِّم.
عند االنتهاء من مهارة قل عبارة" :لقد انتهيت".
إذا كنت تعتقد بأنك قد ارتكبت خطأ أثناء تنفيذ إحدى المارات ،يجب أن ُتخبر المُقيِّم بأنك سوف تتراجع للتصحيح .ال
يجوز لك إجراء تصحيحات إال في المهارة التي تقوم حاليًا بتنفيذها .بمجرد أن تنطق عبارة" :لقد انتهيت" ،لن يمكنك
الرجوع إلى هذه المهارة مرة أخرى.
عندما يُسلِّمك المُقيِّم بطاقة التعليمات ،سيتم إبالغك بمقدار الوقت المتاح لهذا االختبار بالدقائق .ويتوقف هذا الوقت
على المهارات الخاضعة لالختبار .سوف يبدأ المُقيِّم في احتساب الوقت عندما تبدأ في إجراء أول مهارة ،وسيتم
إبالغك بمجرد وصول الزمن المتبقي على نهاية االختبار إلى خمس دقائق.
عندما تنتهي من آخر مهارة ،تعامل معها وكأنك قد انتهيت من رعاية العميل لهذا اليوم.
إذا كان لدى المُقيِّم أثناء االختبار أي مخاوف خطيرة بشأن السالمة ،سيتم إيقاف اختبار المهارة وإنهاء هذه المهارة.
االختبار الذي تجريه اختبار حكومي؛ ومن ثم ،فإنه ال يجوز للمُقيِّم مساعدتك أو تعليمك أو مناقشتك في أدائك.

عند انتهاء االختبار ،سوف يقوم ال ُمق ِّيم بما يلي:
 إدخال بيانات أدائك للمهارة في الكمبيوتر ،الذي سيتولى بدوره تقييم االختبار بالدرجات.
 تسليمك تقرير الدرجات.
من القواعد العامة األخرى لهذا االختبار:
 يجب إيقاف تشغيل جميع أجهزة التسجيل أو الجواالت أو أجهزة النداء أو أجهزة المساعد الرقمي الشخصي أو
الكاميرات وإبعادها أثناء االختبار.
 يجب إبعاد أي متعلقات شخصية موجودة معك وتركها في غرفة االختبار؛ حيث لن يُسمح لك الدخول بمتعلقاتك
الشخصية أثناء االختبار.
 يتم هذا االختبار دون االستعانة بالكتاب؛ ومن ثم ،لن يُسمح لك باستخدام أي مذكرات أو كتب أو نشرة ممتحن أو
مطالعة أيٍّ منها أثناء االختبار.
 لن يتخلل االختبار أي مدد راحة.
 ما لم يكن االختبار المُسجَّ ل لدخوله اختبارً ا للمهارات بغير اللغة اإلنجليزية ،يتعين عليك التح ُّدث باإلنجليزية فقط أثناء
االختبار سوا ًء كان ما تؤديه هو االختبار أو دور العميل.
 إذا صدر منك سلوك فظ أو مثير للفوضى ،سيتم إنهاء اختبارك وحرمانك من االختبار .كما سيتم حرمانك من
االختبار أيضًا إذا كان لدى المُقيِّم أي سبب يجعله يعتقد بأنك تنتحل شخصية شخص آخر أو في حال االشتباه في
ضلوعك بالغش.
سيكون لديك فرصة سانحة لطرح أسئلة تتعلق بهذه التعليمات بعد أن يزودك المُقيِّم بتوجيهات تتعلق بغرفة االختبار.
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