MAP TESTING – FALL SESSION (November 22 – December 8)

Dear Parents of Grade 3/5/7/9/students,

) ديسمب8 -  نوفمب22( اختبار الماب – الفصل األول
،9/7/5/3 السادة أولياء أمور طالب الصف

The MAP Fall testing session is in the week of 22 November
– 8th December,2021. During this period your child will
take the MAP Growth test in the computer science lab. We
give students MAP Growth tests to determine their
instructional level and to measure academic growth
throughout the school year (and from year to year) in
Reading, Language, Math, and Science. Your child’s
teacher will inform you of your child’s test days.
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MAP Growth tests are unique in that they adapt to your
child’s level of learning. If your child answers a question
correctly, the next question is more challenging. If they
answer incorrectly, the next one is easier. This results in a
detailed picture of what your child knows and is ready to
learn—whether it is on, above, or below their grade level.
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Since MAP Growth tests provide immediate and accurate
information about your child’s learning, it’s easy for
teachers to identify students with similar scores that are
generally ready for instruction in similar skills and topics,
and then plan instruction accordingly. Teachers can also
see how your child is progressing in their learning goals.
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There is no need to study for the MAP Growth test. Given
that the test is a combination of aptitude and
achievement, the type of skills being tested won’t require
revision or preparation as the teachers will incorporate
these elements in their regular teaching to ensure
familiarity with the type of questions to expect. However,
it is important to make sure that your child is well rested
on school days and especially the day of the test.
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: قوموا بزيارة الرابط، MAP Growth المعلومات حول اختبار
growth and achievement. For more information about the
Parent Guide link
MAP Growth test, visit: Parent Guide link

:إقرار الموافقة

Acknowledgement slip:

Please sign below, confirming your permission for your الطالبة/ لتأكيد موافقة ولي األمر على خضوع الطالب،الرجاء التوقيع أدناه
daughter to sit for the MAP test Fall session.
.الختبار الماب األول
I _____________________________________________ _____________________________ ة/أنا ولي أمر الطالب
(father/mother)

hereby

give

permission

for

my البنتي في الصف _____ شعبة/ األم) بموجبه أعطي اإلذن البني/ (األب

daughter/son in Grade:__ Division:___ to take the MAP  نوفمبر22 ____ أ ألداء اختبار الماب المقرر عقده في األسبوع الممتد من
Test in the week of November 22 – December 8/2021 at

. ديسمبر في المدرسة8 وحتى

RAKAA .

Name االسم

Signature التوقيع

Date التاريخ

Student ة/الطالب
Parent ولي األمر

Please return the permission to take the MAP test to your child’s Homeroom teacher.
.يرجى إعادة رسالة الموافقة ألداء اختبار االماب إلى معلمة الصف

