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ሴፕቴምበር 2020 

ውድ ወላጅ 

የ DeKalb County ት / ቤት ዲስትሪክት (DCSD) የሰሜን ምዕራብ የግምገማ ማህበር (NWEA) የትምህርት 

መሻሻሎችን መለኪያዎችን (MAP) በዓመት ሶስት ጊዜ ማለትም ፎል፣ ዊንተር እና ስፕሪንግ ላይ እንደ ዓለም 

አቀፍ መመርመሪያ ይጠቀመዋል፡፡ 

የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት አውራጃ የምዘና አስተዳደር መምሪያ በዲስትሪክቱ ውስጥ የሚገኙትን 

ብዙ ትምህርት ቤቶችን እና አዲሱን ምናባዊ አካባቢያችንን ለማስተናገድ የፎል MAP የሙከራ ወቅት ሰኞ 

ሴፕቴምበር 21/2020 ተጀምሮ ረቡዕ ኖቬምበር 11/2020 እንዲያበቃ ወስኗል፡፡  ሆኖም ፣ የተማሪዎ 

ትምህርት ቤት የልጅዎን ትክክለኛ የፎል MAP የሙከራ ወቅት ያሳውቃል። 

የ DeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የትምህርት ዓመቱን በቨርችዋል ሲጀምር ፣ የፎል MAP 

የዕድገት ምዘና በርቀት ይሰጣል።  በፎል MAP የሙከራ ወቅት የመማሪያ ሁኔታ ለውጥ ከተከሰተ ተማሪዎች 

የፎል MAP ፈተና በርቀት ወይም በአካል የፈተና ሁኔታ ይሰጣሉ።  የመማሪያ ወይም የፈተና ሁኔታ ምንም 

ይሁን ምን ሁሉም ተማሪዎች በፎል MAP ፈተና አሰጣጥ ውስጥ የመሳተፍ እድል እንደሚሰጣቸው እባክዎ 

ልብ ይበሉ፡፡ 

ከ NWEA® የሚገኙት የማፕ የእድገት ፈተናዎች በኮምፒተር ወይም ታብሌት የሚወሰዱ፣ ራሳቸውን 

የሚያስተካክሉ ልዩ ፈተናዎች ናቸው፡፡  ይህ ማለት ልጅዎ አንድን ጥያቄ በትክክል ሲመልስ የፈተና ጥያቄዎች 

ይበልጥ ከባድ ይሆናሉ ልጅዎ ጥያቄ ከተሳሳተ ጥያቄው እየቀለለ ይሄዳል ማለት ነው፡፡  በፈተናው ላይ 

የቀረበው መረጃ ከ  የ Georgia የትምህርት ክፍል ሥርዓተ-ትምህርት  ጋር የተጣጣመ ሲሆን ልጅዎ 

ቀድሞውኑ በትምህርት ቤት ውስጥ የሚያውቀው ተመሳሳይ መረጃ ነው፡፡ 

በልጅዎ IEP ፣ 504-IAP ወይም በ EL-TPC ዕቅድ መሰረት በ MAP ግምገማ ላይ ልጅዎ እንዲወስዳቸው 

የሚፈቀድለት ማመቻቸቶች ካሉ በእቅዱ እንደተጠቀሰው ይሰጠዋል፡፡ 

እያንዳንዱ የርቀት MAP የእድገት ፈተና ክፍለ ጊዜ ዘጠኝ ተማሪዎችን (ስምንት ተማሪዎችን እና ልጅዎን 

ጨምሮ) ያካትታል።  እያንዳንዱ አካል ፈተና አሰጣጥ አስራ ሁለት ተማሪዎችን (አስራ አንድ ተማሪዎችን እና 

ልጅዎን ጨምሮ) ያካትታል፡፡ 

ልጅዎን ለምናባዊ የ MAP ዕድገት ምዘና እንዴት ማዘጋጀት እንደሚችሉ መመሪያ ከዚህ በታች ቀርቧል፡፡  

በተጨማሪም ፣ ከዚህ ደብዳቤ ጋር ተያይዞ የ MAP ግምገማውን እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ የሚያሳይ 

ምስልን የሚያቀርብ የተማሪ መግቢያ አጭር መመሪያ ነው፡፡ 



AMHARIC 

ከፈተና ቀን በፊት 

1. የልጅዎ መሣሪያ የኢንተርኔት ግንኙነት እንዳለው ያረጋግጡ። 

2.  የስራቦታ ዲያግኖስቲክ መሣሪያን በመጠቀም መሣሪያዎ የሙከራ መስፈርቶችን ማሟላቱን 

ያረጋግጡ :: 

3. ልጅዎ የጆሮ ማዳመጫ (K - 2 ኛ ክፍል እና የንግግር ማመቻቸት ጽሑፍ ያላቸው ተማሪዎች) 

እንዳለው ያረጋግጡ፡፡  የጆሮ ማዳመጫዎች አስፈላጊ ከሆኑ እባክዎ ትምህርት ቤትዎን ያነጋግሩ፡፡ 

4. የ MAP እድገት  የመግቢያ ቪዲዮ ይመልከቱ 

5. በሚከተለው ፈተናውን ይለማመዱpractice.mapnwea.org 

(የተጠቃሚ ስም: Grow የይለፍ ቃል: grow) 

በፈተና ቀን 

1. በተቻለ መጠን ለልጅዎ የሚረብሹ ነገሮችን ይቀንሱ፡፡ 

2. ጸጥ ያለ የፈተና አከባቢን ያዘጋጁ፡፡ 

3. ከአስተማሪ / ፕሮክተር የሚሰጡ ሁሉንም መመሪያዎች ይከተሉ። 

ስለማፕ እድገት ለበለጠ መረጃ የሚከተለውን ይጎብኙ፡ NWEA.org/Parent-Toolkit.  ማንኛውም 

ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎ ______________________ ን(insert Test Coordinator’s Name) 

በ 678-XXX-XXXX ያነጋግሩ፡፡ 

 

ከሠላምታ ጋር ፣ 
 
 
 

ርዕሰ መምህር 

https://check.nwea.org/
https://check.nwea.org/
https://check.nwea.org/
https://check.nwea.org/
https://studentresources.nwea.org/app/k_two/what's_this_test_about.html
https://studentresources.nwea.org/app/k_two/what's_this_test_about.html
https://practice.mapnwea.org/#/practice-landing
https://www.nwea.org/parent-toolkit/

