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সেপ্টেম্বর, 2020 

প্রিয় বাবা-মা, 

DeKalb County School District (DCSD) েব বজনীন পরীক্ষা প্রিোপ্টব বছপ্টর শরৎ, শীত এবং বেন্ত এই 

প্রতন েমপ্টয় Northwest Evaluation Association (NWEA) Measures of Academic Progress (MAP) 

বযবিার কপ্টর থাপ্টক। 

প্রিেট্রিক্ট এবং আমাপ্টের নতুন ভারু্বয়াল পপ্ররপ্টবপ্টশর মপ্টযয অপ্টনকগুপ্টলা সু্কপ্টলর স্থান েংকুলান 

করার িয়াপ্টে মূলযায়ন িশােন প্রবভাগ DeKalb County School District এর জনয শরৎকালীন মযাপ 

সেপ্টের উইপ্টডা প্রনয বারণ কপ্টরপ্টছ, যা সোমবার, 21 সেপ্টেম্বর, 2020 তাপ্ররপ্টে র্াল ুএবং বুযবার, 

নপ্টভম্বর 11, 2020 তাপ্ররপ্টে বন্ধ িপ্টব।  তপ্টব আপনার প্রশক্ষাথীর সু্কল তার প্রনপ্রেবষ্ট শরৎকালীন মযাপ 

সেে উইপ্টডা েম্পপ্টকব জানাপ্টব। 

DeKalb County School District ভারু্বয়াল িক্রিয়ায় সু্কল বছর শুরু করার োপ্টথ োপ্টথ শরৎকালীন 

মযাপ এর সরাথ মূলযায়ন েরূবতীভাপ্টব পপ্ররর্াপ্রলত িপ্টব।  শরৎকালীন মযাপ সেে উইপ্টডা র্লাকাপ্টল 

সকাপ্টনা প্রশক্ষার পপ্ররপ্টবশ পপ্ররবতবন িপ্টল প্রশক্ষাথীপ্টের শরৎকালীন মযাপ সেে েরূবতী বা মুপ্টোমুপ্রে 

পরীক্ষার পপ্ররপ্টবপ্টশ পপ্ররর্াপ্রলত িপ্টব।  অনুরি কপ্টর মপ্টন রােপ্টবন, সশোর বা পরীক্ষার পপ্ররপ্টবপ্টশর 

প্রবষয়ট্রে প্রবপ্টবর্না ছাড়াই েমস্ত প্রশক্ষাথী শরৎকালীন মযাপ সেপ্টে অংশ সনওয়ার েুপ্টযাগ পাপ্টব। 

NWEA® এর মযাপ সরাথ সেে (MAP Growth test) িপ্টলা একট্রে অননয পরীক্ষা যা কম্পম্পউোর বা 

েযাবপ্টলপ্টের মাযযপ্টম গৃিীত িয়।  এর অথ ব িপ্টলা আপনার েন্তান সকাপ্টনা িপ্টের েট্রিক উত্তর প্রেপ্টল 

িে আরও কট্রিন এবং আপনার েন্তান সকাপ্টনা িপ্টের ভুল উত্তর প্রেপ্টল িে আরও েিজ িপ্টব।  

পরীক্ষায় উপস্থাপ্রপত তথয জক্রজবয়া প্রশক্ষা প্রবভাপ্টগর পািযিপ্টমর োপ্টথ োমঞ্জেযপূণ ব এবং আপনার 

েন্তান ইপ্টতামপ্টযয সু্কপ্টল যা িকাশ কপ্টর থাকপ্টব এোও সেই একই তথয। 

আপনার েন্তাপ্টনর IEP, 504-IAP, বা EL-TPC পপ্ররকল্পনার প্রভপ্রত্তপ্টত, আপনার েন্তাপ্টনর শরৎকালীন 

মযাপ মূলযায়ন অনুোপ্টর রিণপ্টযাগয স্থান েংকুলাপ্টনর অনুমপ্রত থাকপ্টল তাপ্টের পপ্ররকল্পনার বণ বনা 

অনুোপ্টর েুপ্টযাগ িোন করা িপ্টব। 

িপ্রতট্রে েরূবতী মযাপ সরাথ সেে এর অপ্রযপ্টবশপ্টন নয় জন প্রশক্ষাথী (আে জন প্রশক্ষাথী, ও আপনার 

েন্তান) থাকপ্টব।  িপ্রতট্রে মুপ্টোমুপ্রে সেে পপ্ররর্ালনায় বাপ্টরা জন প্রশক্ষাথী (এগাপ্টরা জন প্রশক্ষাথী, ও 

আপনার েন্তান) থাকপ্টব। 

প্রনপ্টর্ আপনার েন্তাপ্টনর ভারু্বয়াল মযাপ সরাথ মূলযায়প্টনর জনয প্রকভাপ্টব িস্তুপ্রত প্রনপ্টত িপ্টব সে 

েম্পপ্টকব প্রনপ্টেবশনা রপ্টয়প্টছ।  এছাড়াও, এই প্রর্ট্রির োপ্টথ একট্রে ে্েুপ্টিন্ট লগ ইন কুইক গাইি 

েংযুক্ত করা িল, যা আপনাপ্টক মযাপ মূলযায়প্টন প্রকভাপ্টব অযাপ্টেে করপ্টত িপ্টব তার একট্রে েৃট্রষ্টলব্ধ 

উপকরণ েরবরাি করপ্টব। 



BENGALI 

সেপ্টের প্রেপ্টনর আপ্টগ 

1. আপনার েন্তাপ্টনর প্রিভাইপ্টে ইন্টারপ্টনে েংপ্টযাগ থাকার প্রবষয়ট্রে প্রনক্রিত করুন। 

2. প্রনক্রিত করুন সয আপনার প্রিভাইে Workstation Diagnostic Tool বযবিার কপ্টর 

সেপ্টের শতব পূরণ কপ্টর। 

3. আপনার েন্তাপ্টনর সিিপ্ট ান থাকার প্রবষয়ট্রে প্রনক্রিত করুন (সরি K – 2 এবং বক্তৃতার 

পািয/সেেে েি প্রশক্ষাথীরা)।  সিিপ্ট ান িপ্টয়াজন িপ্টল আপনার সু্কপ্টলর েপ্টে সযাগাপ্টযাগ 

করুন। 
4. মযাপ সরাথ সেেুন introduction video 

5. সেে অনুশীলন করুন এোপ্টন practice.mapnwea.org 

(ইউজারপ্টনম: Grow পােওয়ািব: rowg ) 

সেপ্টের প্রেন 

1. আপনার েন্তাপ্টনর জনয যতো েম্ভব প্রবঘ্ন হ্রাে করুন। 

2. শান্ত সেপ্টের পপ্ররপ্টবশ েরবরাি করুন। 

3. প্রশক্ষক/িক্টর এর েমস্ত প্রনপ্টেবশনা অনুেরণ করুন। 

অরগপ্রত েংিান্ত আরও তপ্টথযর জনয সেেুন: NWEA.org/Parent-Toolkit.  আপনার সকাপ্টনা 

অপ্রতপ্ররক্ত িে থাকপ্টল ___________________ (insert Test Coordinator’s Name) সযাগাপ্টযাগ 

করুন এোপ্টন 678-XXX-XXXX। 

 

প্রবনীত, 
 
 
 

অযযক্ষ 

https://check.nwea.org/
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/

