TELUGU

సెప్ెం
ట బర్, 2020
ప్రియమైన తల్లత
ి ెంప్రి,
త స్ట ట ఎవాల్యు యేషన్ అసోరయేషన్ (NWEA) మెజర్్ ఆఫ్
DeKalb కెంటీ స్కూ ల్ ిస్ట్రక్ట
ట ట (DCSD) నార్వె
అకాడెమిక్ట ప్రోప్రెస్ట (MAP) ను యూనివర్్ ల్ ప్రరూ నర్గా సెంవత్ రానికి మూడుసార్లి
ఉపయోగెంచుకెంటెంది – ఆకరాల్య కాలము , శీతాకాలము మరియు వసెంత కాలము.
జిల్లిలోని అధిక విద్యు లయాలను చేర్లు కోవాలనే ప్రపయతన ెంతో మరియు మా నూతన విర్లు వల్
వాతావర్ణెంలో DeKalb కెంటీ స్కూ ల్ ిస్ట్రక్ట
ట ట యొకూ అసె్ సె్ మ ెంట్ అిమ నిస్ట్రష
ట న్ విభాగము
ఆకరాల్యకాలపు ఎెంఏి పరీక్షా అవధిని సోమవార్ెం, సెప్ెం
ట బర్ 21,2020 నాడు తెర్చి, బుధవార్ెం
రి
నవెంబర్ 11,2020 నాడు మూసెదర్ల. ఐతే, మీ విద్యు ి యొకూ పాఠశాల అతని / ఆమె సెంబెంధిత
ఆకరాల్యకాలపు ఎెంఏి పరీక్షా అవధి గురిెంచి తెల్లప్దర్ల.
DeKalb కెంటీ స్కూ ల్ ిస్ట్రక్ట
ట ట విద్యు సెంవత్ రానిన వర్లు వల్ గా ప్రపార్ెంభిస్తతనన ెందున,
ఆకరాల్యకాలపు MAP వృదిి అెంచనా రిమోట్గా నిర్వ హెంచబడుతెంది. ఆకరాల్యకాలపు MAP
పరీక్షా అవధిలో శిక్షా వాతావర్ణెంలో మార్లు జరిగతే, విద్యు ర్లిలక ఆకరాల్యకాలపు MAP పరీక్షను
రిమోట్గా కానీ ముఖాముఖిగా కానీ నిర్వ హెంచబడుతెంది. భోధనా విధానము లేద్య పరీక్షా
వాతావర్ణమేదైనా విద్యు ర్లతలెందరికీ ఆకరాల్యకాలపు MAP పరీక్షలో పాల్గొనే అవకాశెం
లభిస్తతెందని దయచేర గురి తెంచెంి.
NWEA® నుెంి MAP ప్రోత్ పరీక్షల్య ప్రపతేు కెంగా ఉెంటాయి, అవి ఒక కెంప్యు టర్లి లేద్య టాబ్లట్
ి లో
తీస్తకనన అనుకూల పరీక్షల్య. మీ బిడ్డ ఒక ప్రపశన క సరిగాొ సమాధానెం ఇచిు నపుు డు మరియు
మీ బిడ్డ ఒక ప్రపశన క తపుు గా సమాధానెం ఇచిు నపుు డు పరీక్ష ప్రపశన ల్య మరిెంత కషమ
ట వుతాయని
దీని అర్ ిెం. పరీక్షలో సమరిు ెంచిన సమాచార్ెం Georgia ిపార్ట టమ ెంట్ ఆఫ్ ఎడుు కేషన్
పాఠు ప్రపణాళిక తో సమలేఖనెం చేయబిెంది మరియు మీ బిడ్డ స్కూ లోి ఇపు టికే బహర్ ొతెం
చేయబి ఉెండాల్ల.
మీ బిడ్డ IEP, 504-IAP, లేద్య EL-TPC ప్రపణాళిక ఆధార్ెంగా, ఆకరాల్యకాలపు MAP అెంచనాలో మీ
బిడ్క
డ అనుమతెంచదగన వసతల్య ఉెంటే, వారి ప్రపణాళికలలో చెిు నటిగా అవి
అెందిెంచబడ్తాయి.
ప్రపత రిమోట్ MAP వృదిి పరీక్ష సమయెంలో తొమిమ ది మెంది విద్యు ర్లిల్య (ఎనిమిది మెంది
విద్యు ర్లిల్య, మీ బిడ్)డ ఉెంటార్ల. ప్రపత ముఖాముఖి పరీక్షా విధానెం లో పన్న ెండు మెంది విద్యు ర్లిల్య
(పదకెండు మెంది విద్యు ర్లిల్య, మీ బిడ్)డ ఉెంటార్ల.
మీ బిడ్ను
డ వర్లు వల్ MAP వృదిి అెంచనాలకోసెం ఎల్ల రదెం
ి చేయాలనే ద్యనిపై స్కచనల్య ప్రకిెంద
ఉనాన యి. అదనెంగా, ఈ లేఖక విద్యు రి ి తవ రిత ల్లగ్ ఇన్ గైడ్ జతచేయబినది, ఇది MAP
అెంచనాలో ఎల్ల ప్రపవేశిెంచాలనే ద్యనిపై మీక దృశు మానతను అెందిస్తతెంది.

TELUGU
పరీక్ష ర్లజుక ముెందు
1. మీ ిలల
ి పరికరానికి ఇెంటర్టన ట్ కన్క్షన్ ఉెందని నిరాిరిెంచుకోెంి.
2. వర్ూ రష
ట న్ డ్యాొన రక్ట
ట లల్ ను ఉపయోగెంచి మీ పరికర్ెం పరీక్ష అవసరాలక
అనుగుణెంగా ఉెందని నిరాిరిెంచుకోెంి.
3. మీ బిడ్వ
డ దద హెడ్ఫోన్ల్య ఉనాన యని నిరాిరిెంచుకోెంి (ప్రేడుి K – 2 మరియు ప్రవాత నుెంి
మాటక మార్లు వసత గల విద్యు ర్లిలక). హెడ్ ఫోన్్ అవసర్మైతే దయచేర మీ
పాఠశాలను సెంప్రపదిెంచెంి.
4. MAP వృధి ి పరిచయపు వీియోను వీక్షెంచెంి
5. పరీక్షను practice.mapnwea.org
(యూజర్ పేరు : Grow పాస్ వర్ ్: grow)
పరీక్ష ర్లజు
1. వీలైనెంతవర్క మీ బిడ్డ ధాు స మర్ల్లెంపును తగ ొెంచెంి.
2. నిశశ బ ద పరీక్షా వాతావర్ణానిన అెందజేయెంి.
3. ఉపాధాు యుని / ప్రకమశిక్షణాధికారియొకూ స్కచనలను అనుసరిెంచెంి.
MAP వృదిి గురిెంచి మరిెంత సమాచార్ెం కోసెం, సెందరిశ ెంచెంి: NWEA.org/Parent-Toolkit. మీక
ఇెంకా ఏమైనా ప్రపశన ల్య ఉెంటే, దయచేర ___________________ (insert Test Coordinator’s Name) ను
678-XXX-XXXX ద్యవ రా సెంప్రపదిెంచెంి.
భవదీయుల్య,

ప్రిని్ పల్

