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Tháng Chín, 2020
Kính gửi Phụ Huynh,
Học Khu Quận DeKalb (DCSD) sử dụng Công Cụ Đo Lường Tiến Bộ Học Tập (MAP)
của Northwest Evaluation Association (NWEA) làm công cụ sàng lọc chung tiến hành
ba lần mỗi năm - Mùa Thu, Mùa Đông, và Mùa Xuân.
Để nỗ lực thích ứng nhiều trường học trong học khu và môi trường học tập qua mạng
mới của chúng tôi, Phòng Quản Lý Các Kỳ Đánh Giá của Học Khu DeKalb, dự kiến mở
cửa sổ Kiểm Tra MAP Mùa Thu vào thứ Hai, ngày 21 tháng Chín, 2020, và đóng cửa
vào thứ Tư, ngày 11 tháng Mười Một, 2020. Tuy nhiên, trường của con quý vị sẽ thông
báo cửa sổ kiểm tra MAP Mùa Thu cụ thể của trường.
Bởi Học Khu DeKalb bắt đầu năm học qua mạng, nên đánh giá MAP Growth Mùa Thu
sẽ được tổ chức từ xa. Do môi trường học tập thay đổi trong thời gian mở cửa sổ kiểm
tra MAP Mùa Thu, nên học sinh sẽ làm bài kiểm tra MAP Mùa Thu trong môi trường
kiểm tra từ xa hoặc trực tiếp. Xin lưu ý rằng cho dù môi trường học tập và kiểm tra như
thế nào, thì tất cả mọi học sinh đều có cơ hội tham gia làm bài kiểm tra MAP Mùa Thu.
Các bài kiểm tra MAP Growth từ NWEA® vô cùng đặc biệt ở chỗ, đây là những bài kiểm
tra thích ứng được thực hiện trên máy tính hoặc máy tính bảng. Điều này có nghĩa các
câu hỏi kiểm tra sẽ khó dần nếu con quý vị trả lời chính xác và dễ hơn nếu con quý vị
trả lời không chính xác. Nội dung được trình bày trong bài kiểm tra phù hợp với
chương trình giảng dạy của Sở Giáo Dục Georgia và tương tự với nội dung trong
chương trình giảng dạy mà con quý vị đã được học ở trường.
Dựa trên các kế hoạch IEP, 504-IAP, hoặc EL-TPC của con quý vị, nếu có những
phương tiện mà con quý vị được nhận trong đánh giá MAP Mùa Thu thì những phương
tiện này sẽ được cung cấp như quy định trong các kế hoạch của các em.
Mỗi đợt kiểm tra MAP Growth từ xa sẽ gồm chín học sinh (tám học sinh khác, và con
quý vị). Mỗi đợt làm bài kiểm tra trực tiếp sẽ gồm mười hai học sinh (mười một học
sinh khác, và con quý vị).
Bên dưới là hướng dẫn về cách chuẩn bị cho con quý vị làm bài đánh giá MAP Growth
qua mạng. Ngoài ra, chúng tôi gửi kèm thư này một bản Hướng Dẫn Đăng Nhập
Nhanh Dành Cho Học Sinh để giúp quý vị biết cách truy cập đánh giá MAP.
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Trước Ngày Kiểm Tra
1. Đảm bảo thiết bị của con quý vị có kết nối internet.
2. Đảm bảo thiết bị của quý vị đáp ứng những yêu cầu kiểm tra sử dụng Công Cụ
Chẩn Đoán Trạm Làm Việc.
3. Đảm bảo con quý vị có tai nghe (Các lớp K-2 và các học sinh có phương tiện
chuyển đổi văn bản thành giọng nói). Xin liên lạc với trường của quý vị nếu cần
tai nghe.
4. Xin xem video giới thiệu MAP Growth
5. Tập làm bài kiểm tra tại practice.mapnwea.org
(Tên người dùng: Grow Mật khẩu: grow)
Vào Ngày Kiểm Tra
1. Giảm thiểu sao lãng của con quý vị nhiều nhất có thể.
2. Tạo một môi trường kiểm tra yên tĩnh.
3. Tuân thủ tất cả những hướng dẫn của giáo viên/giám thị.
Để biết thêm thông tin về MAP Growth, truy cập: NWEA.org/Parent-Toolkit. Nếu quý vị
có bất kỳ câu hỏi bổ sung nào, xin liên lạc ___________________ (insert Test
Coordinator’s Name) tại 678-XXX-XXXX.
Trân Trọng,

Hiệu Trưởng

