
 ، دیسمبر 2020 17
 
 ، أولیاء األمور واألوصیاء األعزاء
 
 خالل أسابیع 26 أكتوبر و 5 نوفمبر ، تم تقییم طالب الصف الثاني وفًقا لمتطلبات الوالیة في كل من الریاضیات والقراءة. تم تقدیم
 (MAP) للتقدم األكادیمي NWEA للطالب في مجال القراءة ، وتم إجراء تقییم مقاییس Lexia Core5 اختبار تحدید المستوى التلقائي
  .للطالب في مجال الریاضیات
 
 :ستجد

●  Lexia Core5 مرفًقامعلومات حول كیفیة الوصول إلى نتائج طفلك في اختبار تحدید المستوى التلقائي
 
 :بعد هذه المراسالت ، ستتلقى

●  .NWEA MAP نتائج أداء طفلك في تقییم الریاضیات
 
 نظًرا لتحدیات التعلم من المنزل ، من المهم مشاركة أن نتائج التقییم هذه لیست سوى مؤشرین من المؤشرات التي تساعد المعلمین على
 معرفة ما یحتاجه طفلك. باإلضافة إلى ذلك ، یراقب المعلمون أداء الطالب أثناء الدروس ویستخدمون المعلومات من ما یتم تسلیمه ، مع
 مالحظة مجاالت اإلنجاز وكذلك الحاجة. یتم تجمیع كل هذه المعلومات مًعا لتشكیل ملف تعریف باإلنجاز یستخدمه المعلمون لتوجیه
  .الخطوات التالیة في تعلیمات طفلك
 
 NWEA MAP واختبار Lexia Core5 ستجد أدناه مزیًدا من المعلومات المتعلقة بخصائص كل من اختبار تحدید المستوى التلقائي
 عن طریق تسجیل الدخول إلى Lexia Core5 الریاضي. باإلضافة إلى ذلك ، ستالحظ إرشادات حول كیفیة الوصول إلى نتائج اختبار
  .الخاص بطفلك AAPS Clever حساب
 
  .إذا كان لدیك أي أسئلة حول أداء طفلك ، یرجى االتصال بمعلم طفلك
 
 ، مع خالص التقدیر
XX 
  



  Lexia Core5 الوصول إلى نتائج اختبار تحدید المستوى التلقائي
 
 یمكن للوالدین واألوصیاء الحصول على معلومات حول نتائج
 ضمن برنامج Lexia Core5 اختبار تحدید المستوى التلقائي
Core5 الخاص بأطفالهم. عندما یقوم الطفل بتسجیل الدخول 
 تبدو الشاشة الرئیسیة مثل ، Clever إلى برنامجه باستخدام
 .الصورة الموجودة على الیمین
 
 الحظ أن مستوى الطفل مظلل باللون األزرق.    انقر على الرقم
  .األزرق للحصول على مزید من المعلومات
 
 
 
 :تبدو الشاشة التالیة علىالتالي
 
 النحوالحظ أن المستوى ُمسّمى أسفل الشاشة ویتم عرض
  .المهارات التي یعمل علیها الطفل في أعلى الشاشة
 
 إذا كان أحد الوالدین بحاجة إلى مزید من المعلومات حول
 مستوى طفلهم وتطور مهاراتهم ، فیمكن لمعلمي الفصل توفیر
 .ذلك
 
 
 
 
 نتائجنتائج
NWEA MAP الریاضیات یتم إرفاقNWEA MAP الریاضیات. 
 
 من أجل راحتك ، تم تضمین مستند مرجعي سریع لمساعدتك على فهم تقریر تقدم الطالب لخطة عمل البحر المتوسط   الخاصة بطفلك.
 .الخریفیة لطفلك على أنها لقطة سریعة وتذكر أن هذا لیس سوى مقیاس واحد للتقدم األكادیمي لطفلك MAP یجب أن ُینظر إلى درجات
 
للتعرف على األنشطة والموارد لدعمك أنت وطفلك /https://www.nwea.org/the-map-suite/family-toolkit یرجى زیارة
. 
 
 

https://www.nwea.org/the-map-suite/family-toolkit/

