
TELUGU 

తలి్లదండ్రులు/విదా్య ర్ధలి మదంపు ఫారం 

 

MAP అంటే ఏమిటి? 

MAP అనేది కంప్యూ టర్ ఎడాప్టవి్ టెస్ట,ి అంటే ప్రతి విద్యూ ర్ధ ికూడా గత ప్రశ్న లకు ప్రతిస్ప ందనల ఆద్యరంగా 

టెస్ట ిప్రశ్న ల ప్రత్యూ క సెట్ పందుతాడు. విద్యూ ర్ధ ిస్రైన స్మాధానం చెరప డంతో, ప్రశ్న లు కష్మివుతాయి. 

ఒకవేళ విద్యూ ర్ధ ితప్పప గా స్మాధానం ఇస్త,ే ప్రశ్న లు త్యలికవుతాయి. రరీక్ష ముగిస్త స్మయానికి, చాలా మంది 

విద్యూ రి్థలు స్గం ప్రశ్న లకు స్ర్ధగాా స్మాధానం ఇసే్తర్థ. 

 

MAP ఏమి కొలుస్తంద? 

MAP ఫలితాలు స్ంఖ్యూ తమ క RIT స్కో ర్్గా అందించబడతాయి. ఈ స్కో ర్థ పాఠశాల స్ంవతస రంలోని వివిధ 

స్మయాలోో విద్యూ ర్ధ ిస్తధంచిన ్సి్తయిని కొలవడానికి మర్ధయు వృదినిి నిర ణయించడానికి 

ఉరయోగించబడుతంది. ప్ోత్ చారి్థలో ఎతేను గుర్ధంేచడం లాంటివాటి గుర్ధంచి ఆలోచించండి. మీ 

ప్టలవోాడు వివిధ పాయింట ోవదద ఎంత ఎతేగా ఉన్నన డో మర్ధయు వార్థ ఒక స్మయం మర్ధయు మరొకటి మధూ  

ఎంత పెర్ధగిందో మీర్థ చెరప గలర్థ. 

 

RIT సో్క రు అంటే ఏమిటి? 

RIT (ర్యూ చ్ యూనిట్) సో్త లు ఒక ్ రేనన, స్మాన అంతరం కలిగిన స్తో లు, అడుగు మర్ధయు అంగుళాల 

వంటిది. స్మాన-విర్యమం అంటే 10 RIT పాయింట ోమార్థప  ఒక విద్యూ ర్ధ ిస్తో ల్ ఎగువ, దిగువ, లేద్య మధూ లో 

ఉంద్య అనేద్యనితో స్ంబంధం లేకుండా అదే విష్యానిన  సూచిసే్ంది మర్ధయు విద్యూ ర్ధ ియొకో  ప్ేడ్ ్సి్తయి 

లేద్య వయస్స తో స్ంబంధం లేకుండా RIT స్కో ర్థకు అదే అరంి ఉంటంది. ఒక పాలకుడితో ఎతేను కొలిచే 

మాదిర్ధగానే విద్యూ ర్ధ ిఎంత విద్యూ రరనన వృదినిి స్తధంచాడో చెరప డానికి కాలప్కమేణా స్కో ర్్లను 

పోలచ వచ్చచ . 

 

ఉపాధా్య యులు MAP స్కో ర్లను ఎలా ఉపయోగిస్తనా్న రు? 

ఉపాధాూ యులు వూ కిగేత విద్యూ రి్థల ప్పరోగతిని మర్ధయు వార్ధ తరగతి మొతేానిన  చూడవచ్చచ . స్తరూరూ  MAP 

స్కో ర్్లు ఉనన  విద్యూ రి్థలు స్తధారణంగా ఇలాంటి నైప్పణాూ లు మర్ధయు అంశాలలో బోధన కోస్ం ిదంిగా 

ఉంటార్థ. MAP ఒకే ప్ేడ్, స్బ్జకె్ట,ి మర్ధయు అదే ప్పారంభ స్తధన ్సి్తయిని కలిగి ఉనన  విద్యూ రి్థల కోస్ం 

స్తధారణ వృదికిి స్ంబంధంచిన డేటాను అందిసే్ంది. ఈ డేటా తరచ్చగా విద్యూ రి్థలకు లక్ష్యూ లను 

నిర్ద దశంచడానికి మర్ధయు వార్ధ లక్ష్యూ లను స్తధంచడానికి నేర్థచ కోవలిన వాటిని అరంి చేస్కోవడానికి 

స్హాయరడుతంది. 

 

MAP పరీక్ష ఎంతకాలం మర్ధయు న్న బిడ్డ ఎంత తరచుగా పరీక్షలు ఎదురుో ంటారు? 

రరీక్షలు స్మయ రర్ధమితి లేదు, మర్ధయు విద్యూ రి్థలు వాటిని ప్యర్ధ ేచేయడానికి ఎంత స్మయం కావాలన్నన  

తీస్కోవచ్చచ . చాలా మంది విద్యూ రి్థలు MAP రరీక్ష ప్యర్ధ ేచేయడానికి ఒక గంట కన్నన  తకుో వ స్మయం 

తీస్కుంటార్థ. ఈ టెసి్లు కిండర్్గార్టని్ మర్ధయు 1వ ప్ేడు ప్టలలోకు స్తధారణంగా తకుో వ స్మయం పాట 

ఉంటాయి. 

 

న్న పిలిల పాఠశాల నుండి నేను ఏ సమాచారానా్న  అందుకంటాను? 

మీకు మీ ప్టలలో విద్యూ ర్ధ ిప్పరోగతి నివేదిక అందించబడుతంది. ఈ నివేదికలో మీ ప్టలలో ఇటీవలి మర్ధయు 

గత MAP రరీక్షల నుండి స్మాచారం మర్ధయు స్కో ర్్లు ఉన్నన యి. 

 

MAP పరీక్షలక సిదిం చేయడాన్నకి న్న బిడ్డక నేను ఎలా సహాయం చేయగలను? 

మీ ప్టలలో ఉపాధాూ యుడు రరీక్షను విద్యూ రి్థలకు వివర్ధంచడానికి ఏదైన్న ముందసే్ రరీక్ష సూచనలతో 

స్హాయం చేసే్తడు. ఏదైన్న పాఠశాల రోజు మాదిర్ధగానే, మీ బిడడ బాగా విప్శాంతిగా ఉండేలా చూస్కోండి 

మర్ధయు చకో టి ఆహారం తీస్కోండి. వార్ధ వంత కృషి చేయడానికి వార్ధని ప్పోతస హంచండి. ఇది పెదద రరీక్ష 

కాదు, కానీ విద్యూ ర్ధకిి తెలిిన మర్ధయు ఇంకా నేర్థచ కోవలిన వాటిని కొలవడానికి ఉరయోగించే స్తధనం. 

  



TELUGU 

్ూడ ెంం్ MAP టెసిడంగ్ కొరక టెస్టడ సెక్యా ర్ధటీ 

భప్దతపై ఈ విభాగం తలిదోంప్డులు మర్ధయు విద్యూ ర్థదలకు వర్ధంేచే స్మాచారం చేరచ బడుతంది.  టెస్ట ి

కోఆర్ధ డనేటరో్థ వార్ధ బాధూ తలను, అసెస్ట్మంట్ నిరవ హంచే స్మయంలో ఇంటో్ల మీ బాధూ తలను 

తెలియజేయడానికి ఉరయోగించే విధాన్నలను అరంి చేస్కోవడానికి ఈ స్మాచారం మీకు ఉదేదశంచబడింది. 

 

టెింిగ్కు ముందు దిగువ పేరోొ నన  ఐటమ్ల జాబితా రర్ధగణనలోకి తీస్కోబడుతంది ఈ జాబితాను 

స్ంప్యరణననదిగా భావించర్యదు 

 

తపప క చేయాల్లస ంద 

ఇంటి తయారీ: 

• అనిన  టెకాన లజీ స్ంిదతి తనిఖీలు చేస్కోవాలి. 

o ఇంటర్టన ట్ యాక్సస స్ట 

o కంప్యూ టర్ లభూ త 

o ప్యర్ధ ేఛార్ ెచేయబడడ కంప్యూ టర్ బాూ టరీ 

• విద్యూ రి్థలను టెస్జట్ చేయడం, అనిన  అవాంతర్యలు లేకుండా స్తవ చఛ గా ఉండే ప్రదేశ్ం 

ఉండేటోగా ధృవీకర్ధంచ్చకోండి 

• అనిన వేళలా కూడా విద్యూ రి్థలను కంప్యూ టర్ క్సమర్య ద్యవ ర్య టెస్ట ిఎగెామినర్ చూస్తలా చూడాలి. 

• కాలికుూ లేటర్ మర్ధయు ఎలక్ట్కిానిక్ట రర్ధకర్యల పాలసీ మర్ధయు మారదారశ కాలకు కటిబడి ఉండండి 

• టెస్ట ిఎగెామినర్ ద్యవ ర్య పేరోొ నవిధంగా మొతంే టెింిగ మటీర్ధయల్ ఉనన ద్య అని వెర్ధఫై చేయండి 

o ప్స్తో చ్ పేరర్ 

o పెనిస ల్ 

o హెడ్్ఫోనులు (కిండర్్గార్ట డన్ , 1వప్ేడ్, 2వప్ేడు మర్ధయు మర్ధయు విద్యూ రి్థలకు వార్ధ  IEP, 504-

IAP, మర్ధయు/లేద్య EL-TPC ్పోాన్ ప్పాకరంగా హెడ్్ఫోన్్లు అవస్రం అవుతాయి).  హెడ్్ ఫోన్ 

కావలంటే మీ ్సి్తనిక సూో లుని అడగంవడి 

 

తపప కండా చేయక్యడ్న్నవి: 

టెస్ట ికంటెంట్: 

• వార్ధని టెస్ట ిచేయడానికి స్మాధానం ఇవవ డానికి, విద్యూ రి్థలకు స్మాధానం, లేద్య ఏవైన్న ్కోూలు 

ఇవవ ండి 

• టెస్ట ిఅడిమ నిక్ట్స్తషి్న్ స్మయంలో టెస్ట ికంటెంట్ గుర్ధంచి నోట్్లు చేయండి 

•  టెస్ట్ికు ిదంి కావడానికి స్హాయరడటానికి, వాస్వే రరీక్ష్య వసే్వుల గుర్ధంచి ఏదైన్న స్మాచార్యనిన  

ఎలా పంద్యలో స్ంబంధం లేకుండా ఉరయోగించండి. ఇలాంటి స్మాచారం స్కష్ల్ మీడియా 

సైట్్లు, కమ్యూ నికేష్న ోద్యవ ర్య స్హా ఏ ప్రయోజనం కోస్ం ఎవర్ధతోనూ రంచ్చకోబడదు. 

 

టెస్ట ిఅడిమ నిక్ట్స్తషి్న్: 

• టైమ స్నిన తననది కనుక ఎమర్టనెీస  లేద్య ఇతర ముఖ్ూ నన అవస్రం ద్యవ ర్య అవస్రనత్య తరప  

టెస్ట ినిరవ హంచేస్మయంలో టెస్ట ిసెటింిగ్లో ప్రవేశండం/విఘాతం కలిగించర్యదు 

• టెస్ట ిఎగెామినర్ కోణంలో విద్యూ రి్థలను తొలగించడం/తొలగించడానికి కారణం 

 

 

దిగువ విద్యూ ర్ధ(ిలు) కొరకు ఒక స్రక్షితనన, నిష్పప క్షికనన మర్ధయు అంతర్యయం లేని వాతావరణం 

కలిప ంచడంలో పైన న్న బాధూ తలను నేను చదివాను మర్ధయు అరంి చేస్కున్నన ను. 

 

విద్యూ ర్ధ:ి   ప్ేడ్:   టీచర్ యొకో  ర్ధకార్థడ:   

 

 

 

తలిదోంప్డుల పేర్థ:   సూో ల్:   త్యదీ:   


