2020-21 State Testing Opt-Out Form
The Colorado Measures of Academic Success (CMAS) is an assessment system designed to measure student mastery of the
Colorado Academic Standards. CMAS includes testing for English Language Arts, Math, Science, and Social Studies in grades 3 8. Students participate in PSAT preparatory exams in grades 9 - 10 and the SAT college entrance exam and CMAS Science in
grade 11. Students who qualify for alternate assessments are those with significant cognitive disabilities for whom general
state assessments are not appropriate. Dynamic Learning Maps (DLM) is the alternate assessment for English Language Arts
and Math for students in grades 3 - 11. The Colorado Alternate assessment (CoAlt) is the alternate assessment for Science and
Social Studies.
In December of 2009, Colorado adopted revised academic content standards progressing from early school readiness to
postsecondary competencies reflective of both workforce readiness and 21st century skills. Student progress toward these
outcomes is measured through results from CMAS, PSAT, and SAT, which provide information to teachers as they incorporate
the content standards in their daily instruction. These results are also used for school and district accountability.
By opting out, I recognize that I will not receive results of my child’s achievement and growth as measured by these
assessments. I also understand that educators use these results for instructional planning, class placement, and academic
screening, and that this information will not be available to my child’s educators.

To opt-out of state testing, this form must be filled out by the parent/guardian
Date: ____________

Grade: _____________

Student ID Number: _____________________

Student’s Legal First Name: ________________________________
Student’s Legal Last Name: _________________________________
School Name: ________________________________

Please indicate which test(s) you are opting out of for the 2020-21 school year:
Please mark the box next to the assessment you would like to opt your student out of. Parents/guardians may opt students out
of one or multiple subjects.
❑
❑
❑
❑

Grades 3 - 8
CMAS English Language Arts/ Alternate DLM
CMAS Math/ Alternate DLM
CMAS Science/ Alternate CoAlt (Grades 5 & 8 only)
CMAS Social Studies/ Alternate CoAlt (Grades 4 & 7 only)*
*Please check with your school for participation information

Parent Name (printed): ______________________________

❑ ❑
❑ ❑
❑ ❑
❑
❑

Grades 9 - 11
PSAT 9/ Alternate DLM
PSAT 10/ Alternate DLM
SAT / Alternate DLM (Grade 11)
Science / Alternate CoAlt (Grade 11)

Parent Signature: __________________________________

Please share your reason for opting your child out of Colorado state testing for this school year (optional):

Parent: Please complete and sign the form and submit a printed copy to your child’s school.
School: Keep a copy on file at the school and send an electronic copy to the Assessment Department.

2020-21 State Testing Opt-Out Form
استمارة االعفاء من اختبارات الوالية 2020-21
مقياس والية كولورادو للنجاح االكاديمى (  ) CMASهو نظام تقييم صمم لقياس مدى اتقان الطالب للمعايير االكاديمية لوالية كولورادو .يشمل
 CMASاختبار فى فنون اللغة االنجليزية ,الرياضيات ,العلوم ,والدرسات االجتماعية من الصف  .8 - 3يشارك الطالب فى التدريب على اختبار
القبول فى الجامعات والذي يطلق عليه  PSATفى الصف  9و  10ويكون اختبار القبول بالجامعات والذي يطلق عليه  SATفى الصف  .11الطالب
الموءهلين للتقييمات البديلة هم الطالب الذين لديهم اعاقات بالغة فى االدراك وال تناسبهم التقييمات العامة للوالية .خرائط التعلم الديناميكيه المسماه
(  ) DLMهي التقييمات البديلة لفنون اللغه االنجليزية والرياضيات للطالب من الصف  .11-3تقييم والية كولورادو البديل يسمى (  ) CoAltوهذا التقييم
لتقييم العلوم و الدراسات االجتماعية.

في ديسمبر من عام  2009اعتمدت والية كولورادو معايير المحتوى االكاديمي المنقحة والمتطورة من االستعداد المبكر للمدرسة الى كفاءات مابعد المرحلة

الثانوية والتى تعكس كل من االستعدادات القوة العاملة ومهارات القرن  .21يتم قياس تقدم الطالب نحو هذه النتائج من خالل نتائج CMAS, PSAT, SAT

والتي توفر المعلومات للمعلمين ألنها تدمج معايير المحتوى في تعليمهم اليومي .وتستخدم هذه النتائج أيضا لتقييم المدارس واالدارة.

وبتوقيعى استمارة عدم االشتراك هذه ،أقر بأنني لن أتلقى نتائج إنجازات طفلي ونموه على النحو الذي تقاس به هذه التقييمات .وأعي كذلك أيضا أن
المعلمين يستخدمون هذه النتائج في التخطيط التعليمي ،ووضع الصف ،والفحص األكاديمي ،وأن هذه المعلومات لن تكون متاحة لمعلمي طفلي.

حتى يتم االعفاء من اختبار الوالية ,يجب ملئ هذه االستمارة بواسطة الوالدين او /ولي االمر.
التاريخ______________:

الصف____________:

رقم الطالب__________________:

اسم الطالب القانوني_____________________________:
لقب الطالب القانوني______________________________:
اسم المدرسة____________________________:

يرجى اإلشارة إلى االختبار أو (االختبارات) التي تتنحى عنها للعام الدراسي :21-2020
يرجى وضع عالمة في المربع بجوار التقييم الذي ترغب في خروج طالبك منه .قد يختار الوالدين او  /أولياء األمور
مادة واحدة او العديد من المواد.
الصفوف من 8 -3

❑
Engl
( ❑ Math
❑
❑
❑ Science
❑ Social S

الصفوف من 11-9

❑  PSATللصف  /9التقييم البديل DLM
 CMASفنون اللغة اإلنجليزية /التقييم البديل
English Language Arts (All DLM
)grades
 CMASالرياضيات /التقييم البديل DLM
) PSAT ❑ Math (All gradesللصف  /10التقييم البديل DLM
 CMASالعلوم /التقييم البديل ( CoAltالصفوف  5و )8
❑  / SATالتقييم البديل ( DLMالصف )11-
)8
الصفوف&  54و *)7
 CMASالدراسات االجتماعية /التقييم البديل ( CoAlt
 ❑ Science (Gradesالعلوم /التقييم البديل ( DLMالصف )11
)❑ Social Studies (Ask your school, grades 4 & 7
اسم ولي االمر____________________________:

توقيع ولي االمر_____________________:

يرجى مشاركة سبب اختيارك خروج طفلك من اختبار والية كولورادو لهذا العام الدراسي (اختياري):

الوالد :يرجى إكمال النموذج وتوقيعه وإرسال نسخة مطبوعة إلى مدرسة طفلك
المدرسة :احتفظ بنسخة في الملف في المدرسة وأرسل نسخة إلكترونية إلى قسم التقييم

