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Veçoritë dhe akomodimet e testit Keystone/PSSA, 2022-2023 
 

● Për të gjithëstudentët ekzistojnë disa mundësi të caktuara gjatë testimit, si për shembull koha më e 
gjatë dhe leximi me zë i të gjitha pikave në matematikë, shkencë, algjebër 1 dhe biologji, dhe pika të 
caktuara në vlerësimin ELA, etj.  

● Mundësitë e disponueshme për të gjithë studentët quhen “veçoritë e testit”. 

● Mundësitë e disponueshme për studentët e Sp. Ed., EL, 504 Plan që nevojiten për t’u dhënë atyre 
mundësi për të marrë pjesë në vlerësim ose vlerësime quhen “akomodime”. Prandaj, akomodimet janë 
praktika që ofrojnë qasje të barabartë në aspektet e testit për këta studentë.  

● Akomodimet ndahen në 4 kategori. Prezantim, Përgjigje, Ambient dhe Kohëmatje. 

● Të gjitha akomodimet që janë të disponueshme për Provimet Keystone janë gjithashtu të 
disponueshme për PSSA. 

● Është e rëndësishme të theksohet se, edhe pse disa akomodime mund të jenë të 
përshtatshme për përdorim në mësim, ato mund të mos jenë të përshtatshme për t’u përdorur në një 
vlerësim standard. 

● Akomodimet duhet të përputhen me nevojat e studentëve; studentët duhet të jenë të gatshëm t’i 
përdorin; dhe studentët duhet të përfshihen në zgjedhjen e tyre (shiko “Mjetet dhe burimet shtesë” te 
Direktivat për akomodimin për provimet PSSA dhe Keystone*). 

● Një praktikë e mirë për zgjedhjen e akomodimeve për testim është përdorimi rregullisht i 
akomodimeve me studentin para se të bëhet testimi dhe të dokumentohet përdorimi me sukses i tyre. Nuk 
është praktikë e mirë të ofrohet akomodim në një situatë vlerësimi të cilën studenti nuk e përdor rregullisht. 

 

Akomodimet e disponueshme VETËM për EL-të 
 
Lejohen tre akomodime të veçanta me dëshirë në mënyrë specifike për EL-të:  
 
1. Fjalorët e përkthimit fjalë-pas-fjale, pa përkufizime, figura ose lidhje interneti — lejohen vetëm në 
provimet e Algjebrës 1 dhe Biologjisë të Keystone dhe në Matematikë dhe Shkencë të PSSA. 
(Të disponueshëm për TË GJITHË EL-të pavarësisht nga numri i viteve që jetojnë në këtë shtet) 
 
2. Përkthyes/interpretues të kualifikuar** — lejohen në provimet e Algjebrës 1 dhe Biologjisë të 
Keystone, në Matematikë dhe Shkencë të PSSA, dhe në Analizë të Pavarur të Tekstit (TDA) të ELA PSSA 
(Të disponueshëm VETËM për EL-të në shkollat amerikane për më pak se 3 vjet) 
 
3. Broshura testi dhe përgjigjesh në spanjisht/anglisht— lejohen në provimet e Algjebrës 1 dhe 
Biologjisë të Keystone dhe në Matematikë e Shkencë të PSSA 
(Të disponueshëm VETËM për EL-të në shkollat amerikane për më pak se 3 vjet) 
 

SHËNIM: Akomodimet specifike për EL të përmendura më sipër NUK janë të disponueshme për studentët e 
monitoruar ose të larguar. 

 

*Për më shumë informacion rreth veçorive dhe akomodimeve të testit, përdorni linkun e mëposhtëm dhe 
shikoni pjesën Akomodimet: 
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Pages/TestingInformation.aspx  

 
**Për rolet e përkthyesve dhe interpretuesve, shkoni te linku i mësipërm, dhe më pas klikoni 
 Direktivat e akomodimeve për EL-të. 

https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Accommodations/Accommodations%20Guidelines%20for%20PSSA%20and%20Keystone%20Exams.pdf
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Pages/TestingInformation.aspx
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Accommodations/Accommodations%20Guidelines%20for%20ELs.pdf

