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سبتمبر 2020
ولي األمر العزيز،
تستخدم الدائرة التعليمية بمقاطعة ) DeKalb (DCSDباستخدام تقييم قياس التقدم األكاديمي ()MAP
التابع لمنظمة ) Northwest Evaluation Association (NWEAكتقييم شامل ثالث مرات في
العام  -الخريف والشتاء والربيع.
وفي محاولة منا الستيعاب العديد من المدارس في الدائرة التعليمية وبيئتنا االفتراضية الجديدة ،فقد قامت
إدارة اإلشراف على االختبارات بالدائرة التعليمية بمقاطعة  DeKalbبتحديد فترة اختبارات  MAPلفصل
الخريف لتبدأ يوم اإلثنين  21سبتمبر  2020وتنتهي يوم األربعاء  11نوفمبر  .2020ولكن مدرسة
طالبك ستبلّغ بفترة اختبارات  MAPلفصل الخريف الخاصة به.
ومع بدء الدائرة التعليمية بمقاطعة  DeKalbالعام الدراسي افتراضيًا ،فإن اختبار  MAP Growthلفصل
الخريف سيُقدم عن بُعد .وفي حالة حدوث تغير في بيئة التعلم أثناء فترة اختبارات  MAPلفصل الخريف،
فسوف يتلقى الطالب اختبار  MAPلفصل الخريف إما في بيئة اختبارات عن بُعد أو وج ًها لوجه .الرجاء
مالحظة أنه بغض النظر عن بيئة التعلم أو بيئة االختبار ،فإن جميع الطالب سيحصلون على فرصة
المشاركة في اختبار  MAPلفصل الخريف.
تتميز اختبارات  MAP Growthمن  ®NWEAبأنها اختبارات تكيفية تُقدم على جهاز كمبيوتر أو جهاز
لوحي .مما يعني أن أسئلة االختبار ستزداد صعوبة عندما يقدم طفلك إجابة صحيحة على إحدى األسئلة
وستزداد سهولة عندما يقدم إجابة خاطئة .المعلومات المقدمة في االختبارات متوافقة مع مناهج إدارة
جورجيا التعليمية ،وهي نفس المعلومات التي من المفترض أن طفلك قد تلقاها في المدرسة.
وفي حال توفرت تجهيزات مسموح بها لطفلك في اختبار  MAPلفصل الخريف ،بنا ًء على خطة  IEPأو
 IAP-504أو  EL-TPCالخاصة بطفلك ،فسيتم توفيرها وفقًا لما هو مذكور في تلك الخطط.
ستتكون كل جلسة اختبار  MAP Growthعن بُعد من تسعة طالب (ثمانية طالب ،باإلضافة إلى طفلك).
وسيتكون كل اختبار وج ًها لوجه من اثني عشر طالبًا (أحد عشر طالبًا ،باإلضافة إلى طفلك).
يوجد أدناه اإلرشادات حول طريقة إعداد طفلك لتقييمات  MAP Growthاالفتراضية .وعالوة على ذلك،
مرفق بهذا الخطاب سجل طالب في الدليل السريع الذي سيزودك بتوضيح مرئي لطريقة الوصول إلى تقييم
.MAP

ARABIC

قبل يوم االختبار
 .1احرص على أن يكون جهاز طفلك متصالً باإلنترنت.
 .2احرص على إيفاء جهازك لمتطلبات االختبار باستخدام أداة تشخيص محطة العمل.
 .3احرص على امتالك طفلك لسماعات رأس (من رياض األطفال وحتى الصف الثاني والطالب ذوي
تجهيزات تحويل النص إلى كالم) .الرجاء االتصال بمدرستك إذا احتجت إلى سماعات رأس.
 .4شاهد الفيديو التعريفي باختبار MAP
 .5اجعل طفلك يتدرب على االختبار على practice.mapnwea.org
(اسم المستخدم Grow :كلمة المرور)grow :
في يوم االختبار
 .1قلل من المشتتات التي يتعرض لها طفلك بأكبر قدر ممكن.
 .2وفّر بيئة اختبارات هادئة.
 .3اتبع جميع اإلرشادات من المعلم/المراقب.
لمزيد من المعلومات حول  ،MAP Growthيرجى زيارة .NWEA.org/Parent-Toolkit :إذا كان
لديك أي أسئلة إضافية ،يُرجى االتصال على ________________________
( )insert Test Coordinator’s Nameعلى .678-XXX-XXXX
مع خالص التقدير،

مدير المدرسة

