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सेपे्टम्बर, 2020 

आदरणीय अभििावक जू्य, 

DeKalb County School District (DCSD) ले फल, भवन्टर र स्प्रिङ गरी वर्षको तीन पटक Northwest Evaluation 

Association (NWEA) को शैभिक प्रगभत मापन (Measures of Academic Progress वा MAP) परीिणलाई सवषमान्य 

परीिाको रूपमा प्रयोग गर्ष  । 

भिस्प्ररि क्ट भित्र र हाम्रो नयााँ िर्षअुल वातावरण धेरै िन्दा धेरै भवद्यालयहरू समेट्ने प्रयास स्वरूप, DeKalb County 

School District को परीिा सञ्चालन भविागले फलको MAP परीिण अवभध सोमबार, सेपे्टम्बर 21, 2020 मा खुला हुने 

गरी र बुधबार, नोिेम्बर 11, 2020 मा बन्द हुने गरी तय गरेको र् ।  यद्यभप, तपाईकंो बच्चाको भवद्यालयले फलको MAP 

परीिा हुने भनभित अवभधको बारेमा तपाईलंाई जानकारी गराउनेर् । 

DeKalb County School District ले यो शैभिक सत्र िरु्षअल रूपमा सुरु गरेको र् र यसैसाँगै फलको MAP Growth 

को परीिा अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गररनेर् ।  फलको MAP परीिण अवभधका दौिान भसकाइ वातावरण पररवतषन 

हुने ियो िने फलको MAP परीिा भक त अनलाइन वा त प्रत्यि उपस्प्रथिभतमा सञ्चालन गररनेर् ।   भसकाइ वा परीिाको 

वातावरण जुनसुकै िएता पभन सबै भवद्यािीहरूलाई फल को MAP परीिामा सहिागी हुने अवसर प्रदान गररनेर् । 

NWEA® ले भलने MAP भवकास परीिाहरू रु्टै्ट खाले परीिाहरू हुन् जुन कम्प्यूटर वा ट्याबलेटमा भलइने अनुकूलनीय 

परीिाहरू हुन्।  यसको अिष तपाईंका बच्चाले परीिामा सोभधएको कुनै प्रश्नको सही उत्तर भदन्र्न् िने त्यसपभर्का 

प्रश्नहरू झन् कभिन हुाँदै जाने र्न् र तपाईंका बच्चाले कुनै प्रश्नको गलत उत्तर भदन्र्न् त्यसपभर्को प्रश्न सभजलो हुने र्।  

परीिामा प्रसु्तत गररएको जानकारी जभजषया भशिा भविागको पाठ्यक्रम अनुसार तयार पाररएको हुन्र् र यो त्यही जानकारी 

हो जुन तपाईकंा बच्चालाई पभहले नै सू्कलमा अवगत गराइसकेको हुन्र् । 

तपाईकंो बच्चाको IEP, 504-IAP, वा EL-TPC योजनाका आधारमा तपाईकंो बच्चाले फलको MAP परीिा भदन 

सहायता/सुभवधा प्राप्त गनष सक्र्न् । उनीहरूको योजनमा उले्लख B] अनुसार उनीहरूले परीिाका लाभग 

सहायता/सुभवधा प्राप्त गनष सक्र्न् ।  

प्रते्यक अनलाइन MAP Growth को परीिामा नौ जना भवद्यािीहरू हुनेर्न्  (आि भवद्यािी र तपाईकंो बच्चा) ।  प्रत्यि 

उपस्प्रथिभतमा भलइने प्रते्यक परीिामा बाह्रजना भवद्यािीहरू हुनेर्न् (एघार भवद्यािी र तपाईंको बच्चा) । 

बच्चालाई िरु्षअल MAP Growth का परीिाहरूका लाभग कसरी तयार गने िने्न भनदेशनहरू तल प्रदान गररएका र्न् ।  

यसका अभतररक्त, यसै पत्रका साि भवद्यािी लग इन गाइि संलग्न गररएको र् जसले तपाईलंाई MAP को मूल्याङ्कन कसरी 

पहुाँर् गने िने्न भर्त्र प्रदान गर्ष  । 
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परीिा हुने भदन अगाभि 

1. बच्चाको उपकरणमा इन्टरनेट कनेक्सन र् िनेर भनभिन्त हुनुहोस् । 

2. वकष रेशन िायग्नोस्प्ररक टूल (Workstation Diagnostic Tool) प्रयोग गरेर तपाईंको उपकरणले 

परीिासम्बन्धी आवश्यकताहरू पूरा गर्ष  िनेर भनभिन्त हुनुहोस् । 

3. बच्चासाँग हेिफोन र् िनेर भनभिन्त हुनुहोस्  (गे्रि K – 2 र  टेक्स्टलाई बोलीमा पररणत गने सुभवधा पाएका 

भवद्यािीहरू) ।  कृपया हेिफोन आवश्यक पर्ष  िने भवद्यालयमा सम्पकष  गनुषहोस् । 

4. MAP Growth को भनदेशनसम्बन्धी भिभियो हेनुषहोस् । 

5. practice.mapnwea.org मा गएर जााँर्को अभ्यास गनुषहोस् । 

(प्रयोगकताषनाम: Grow  पासविष: grow) 

परीिाको भदन 

1. सम्भव िएसम्म भवद्यािीको ध्यान िङ्ग हुने कुराहरू घटाउनुहोस् । 

2. परीिा भदने शान्त वातावरण प्रदान गनुषहोस् । 

3. भशिक/परीिकका सबै भनदेशनहरू पालना गनुषहोस् । 

MAP भवकाससम्बन्धी अन्य जानकारी, यहााँ गएर हेनुषहोस्: NWEA.org/Parent-Toolkit.  तपाईंसाँग अभतररक्त प्रश्नहरू 

र्न् िने कृपया ___________________ लाई (insert Test Coordinator’s Name) मा 678-XXX-XXXX सम्पकष  गनुषहोस् । 

 

िवदीय, 

 

 

 

प्रधानाध्यापक 

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/

