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Date:  February 28th 2021  

Circular No: 60/ AY 2020-2021 

Subject: MAP (Measures of Academic Progress), testing 

Dear Parents, 

  

I write to let you know that all Face-to-face students in KG 2 and Grade 1-10 attending the school 

on alternative weeks are required to register for the MAP (Measures of Academic Progress), test.  

  

The MAP test is an online Standardized Assessment that is aligned to the Common Core standards. 

These computerized tests are adaptive and test students' progress in Reading, Language Usage, 

Science, and Mathematics. 

  

 Alternative week model:  

Our KG2, and Grade 1-4 students, attending the school on the A/B alternative week model, will 

complete the MAP test face-to-face in the school and in their classrooms. The school's ICT, SMT, 

and teachers will support the students at the school and will analyze the test results to measure 

the progress and attainment of students.  

 

Only KG 2 students attending face-to-face will be tested.There will be no online (Full Distance 

Learning) MAP test for KG2.  

 

Grade 5-10 students attending school on a face-to-face basis, and those attending online will 

complete the MAP test simultaneously as per the schedule below.    

  

 ONLINE –Full Distance Learning  

Grade 1-4 students that are studying through FULL ONLINE Distance Learning, will receive a NWEA 

link through Class Dojo.  

The test will be administered at 16:00 on the day as scheduled for the grade to ensure that 

students will have the support of their parents at home to support them with the opening of the 

NWEA links at home.  

 

Students in Grade 1-4 using iPads at home can open the NEASC test link on SAFARI, not on Google 

Chrome.  
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 How will my child in Grade 5-10 get the NWEA MAP test link when they are studying full online?  

 

The ICT teachers, under the guidance of Ms. Suad Mazen, our ICT Coordinator, will communicate 

with all students in Grade 5-10 who are studying fully online, (Distance Learning) by sending a 

message on their Google Classrooms to explain how to join the NWEA test link.   

 

  

 US MAP TEST ONLINE REGULATION  

  

According to US MAP regulations, students taking the MAP tests fully online must open their 

cameras and must work independently, without the support of their parents or tutors, while on 

their laptops, Desktops with cameras, iPads or Chrome Books. 

 

Please note: Students must adhere to rule of keeping their cameras open during the MAP testing. 

 

If cameras are not open during the online MAP testing, the test will be recorded as “fail”, and the 

results will not be calculated for ADEK on the student’s report card at all.  

  

 What safety procedures are in place during MAP testing?   

 

To safeguard our face-to-face (K-10) students attending school face-to-face and avoiding mixing 

over grades during COVID-19, the MAP tests will be administered in the students' classrooms and 

the test will be conducted on the school's iPads. All participants will wear masks, and will keep to 

1.5 m social distancing. iPads and computers will be sanitized before handed out to the any of the 

students.  

 

 Who will guide my child at the school during the MAP testing?  

Students' class teachers, the ICT teachers and Senior Management Team, will be present during 

the sessions in their classrooms to support students with the MAP test links.  
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Please find the MAP test schedule below.  

I trust that our students will be successful with the MAP tests and will gain valuable academic skills 

from this external standardized assessment. 

GROUP A 8:20am-9:20am 10:50am-11:50am 

Monday 1 March Grade 1 ELA        Grade 2 MATHS 

Tuesday 2 March Grade 2 ELA Grade 1 MATHS 

Wednesday 3 March Grade 9/10 Maths Grade 4/5 ELA 

Thursday 4 March Grade 3 ELA Grade 6/7 ELA 

GROUP B 8:20am-9:20am 10:50am-11:50am 

Sunday 7 March 
Grade 3 ELA       
 Grade 8 MATHS 

 Grade 8/9/10 ELA    
 Grade 2 ELA 

Monday 8 March 
Grade 2 MATHS    
Grade 8/9/10 SCIENCE 

Grade 4 Maths  
Grade 8/9/10 READING 

Tuesday 9 March Grade 4 ELA Grade 1 MATHS 

Wednesday 10 March Grade 1 ELA 
Grade 3 MATHS      
Grade 5 READING 

Thursday 11 March 
Grade 5 SCIENCE      
Grade 3 READING 

Grade 4 READING 

GROUP A 8:20am-9:20am 10:50am-11:50am 

Sunday 14 March Grade 3 MATHS 
Grade 4 MATHS       
Grade 5 ELA 

Monday 15 March  Grade 3 READING 
Grade 4 READING       
Grade 6 Maths 

Tuesday 16 March Grade 5 MATHS Grade 6/7 Reading 

Wednesday17 March Grade 6/7 Science Grade 7 Math 

 
Please keep safe and healthy. 
Yours sincerely, 
 
 
 
 
 Antoinette Brown  
Principal Director  
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 2020فبراير  28التاريخ: 

 2021-2020العام األكاديمي  /  60تعميم رقم 

 قياس التقدم األكاديمياختبار  املوضوع: 

  

 السادة أولياء األمور الكرام،

روضة الثانية الى الصف العاشر والذين يحضرون املدرسة مطالبون باجتياز اختبار طالب الأكتب لك إلعالمك بأن جميع 

MAP   قياس التقدم األكاديمي.اختبار  وهو 

االختبارات تكون هذه   هو تقييم معياري عبر اإلنترنت يتماش ى مع املعايير األساسية املشتركة.   قياس التقدم الدراس ي اختبار 

 .والرياضيات ، تقيم تقدم الطالب في القراءة واستخدام اللغة االنجليزية والعلوم  اإللكترونية

 طالب التعليم الهجين من الروضة الثانية الى الصف الرابع:

رسة داخل املد باالختباريحضرون إلى املدرسة سيقومون  الذين الى الصف الرابع،  الروضة الثانيةالتعليم الهجين من  طالب

 و قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فريق إدارة املدرسة واملعلمون   عميدسوف  لألسبوع البديل "أ" و "ب". وفقا 

  .يحللون نتائج االختبار لقياس تقدم الطالب وتحصيلهمسيدرسون و  جميع الطالب و 

 طالب التعليم عن بعد من الروضة الثانية الى الصف الرابع:

م في الصفوف من األول الى الرابع سوف يجتازون كذلك نفس االختبار هذا الفصل عن بعد، بشكل دائ طالب التعليم عن بعد

 بعد أخذ جميع اإلجراءات الالزمة.

وذلك لضمان حصول الطالب على  مساًءا 4:00الساعة تواريخ املحددة على حسب كل فصل عند السيتم إجراء االختبار في  

 طريق كالس دوجو.االختبار التي ستصلكم عن  وابطفتح ر دعم والديهم في املنزل ملساعدتهم في 

اختبار على سفاري ، وليس في املنزل فتح رابط  أجهزة آيباديمكن للطالب في الصفوف من األول الى الرابع الذين يستخدمون 

 على جوجل كروم.

الب الذين يحضرون االختبار فقط للط سيكون يكون هناك اختبار لطالب التعليم عن بعد في مرحلة الروضة الثانية و  لن 

 املدرسة.

 طالب من الصف الخامس الى العاشر:

جميع الطالب من الصف الخامس الى الصف العاشر، الذين يحضرون املدرسة و طالب التعلم عن بعد، سيجتازون االختبار 

 في وقت واحد وفًقا للجدول الزمني املذكور أدناه.
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لوجيا املعلومات الت، بتوجيه من السيدة سعاد مازن ، منسقة تكنو سيتواصل معلمون قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصا

، عن طريق جوجل كالس روم لشرح طالب التعلم عن بعد في الصفوف من الخامس الى العاشرجميع ، مع اواالتصاالت لدين

 . كيفية تقديم االختبار عن بعد

 الخامس عن طريق تبار من طالب التعليم الهجين في الصف سيتم التواصل مع املجموعة التي ستكون في املنزل في تاريخ االخ 

جوجل كالس روم لشرح كيفية تقديم االختبار عن بعد حيث سيكون االختبار في نفس موعد املجموعة التي في مدرسة، اضافة 

 الي طالب التعليم عن بعد .

 قياس التقدم األكاديمي األمريكي:قواعد اختبار 

 
ً
، فتح كاميراتهم والعمل بشكل  عن بعد MAPالذين يخضعون الختبارات ، يجب على الطالب  األمريكية MAPا للوائح وفق

أجهزة الكمبيوتر املحمولة أو أجهزة الكمبيوتر املكتبية املزودة مستقل دون دعم أولياء أمورهم أو املعلمين ، أثناء استخدام 

 .كروم بوكسو أجهزة آيباد أو بكاميرات أ

 .قياس التقدم األكاديمييجب على الطالب االلتزام بقاعدة إبقاء كاميراتهم مفتوحة أثناء اختبار : يرجى مالحظة ما يلي

عن بعد ، فسيتم تسجيل االختبار على أنه "راسب" ،  قياس التقدم األكاديميإذا لم تكن الكاميرات مفتوحة أثناء اختبار 

 التعليم واملعرفة في بطاقة تقرير الطالب على اإلطالق.ولن يتم احتساب النتائج لـدائرة 

  

 ؟قياس التقدم األكاديمي ما هي إجراءات السالمة املعمول بها أثناء اختبار • 

لحماية طالبنا وجًها لوجه ) من الروضة الى العاشر( الذين يحضرون املدرسة وتطبيًقا إلجراءات السالمة في ظل جائحة كوفيد 

في الفصول الدراسية للطالب وسيتم إجراء االختبار على آي باد املدرسة. قياس التقدم األكاديمي  اختبارات، سيتم إجراء 19

وأجهزة آيباد متر من التباعد االجتماعي. سيتم تعقيم أجهزة  1.5سيرتدي جميع املشاركين الكمامات ، وسيبقون على مسافة 

 الكمبيوتر قبل تسليمها إلى أي من الطالب.

  

 ؟قياس التقدم األكاديمي  في املدرسة أثناء اختبار ي من الذي سيرشد طفل• 

و قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الجلسات في الفصول الدراسية لدعم  سيحضر فريق إدارة املدرسة واملعلمون 

 الطالب.
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 أدناه.قياس التقدم األكاديمي يرجى االطالع على جدول اختبار اختبار 

وسيكتسبون مهارات أكاديمية قيمة من هذا التقييم قياس التقدم األكاديمي  البنا سينجحون في اختبارات أنا على ثقة من أن ط

 .القياس ي الخارجي

 املجموعة أ اصباًح  9:20 –ا صباًح  8:20 صباًحا 11:50 –صباًحا  10:50

 مارس 1 ثنيناإل فنون اللغة االنجليزية -الصف األول  الرياضيات –الصف الثاني 

 مارس 2الثالثاء  فنون اللغة االنجليزية - الصف الثاني الرياضيات -الصف األول 

 مارس 3األربعاء  الرياضيات -الصف التاسع والعاشر  فنون اللغة االنجليزية -والخامسالصف الرابع 

 مارس 4الخميس  فنون اللغة االنجليزية -الصف الثالث  فنون اللغة االنجليزية -الصف السادس والسابع 

 املجموعة ب اصباًح  9:20 –ا صباًح  8:20 صباًحا 11:50 –صباًحا  10:50

 فنون اللغة االنجليزية -التاسع والعاشر الثامن و الصف 

 فنون اللغة االنجليزية - الصف الثاني

 فنون اللغة االنجليزية - الصف الثالث

 الرياضيات -الصف الثامن 

 

 مارس 7األحد 

 رياضيات –الصف الرابع 

 قراءة -التاسع والعاشرالثامن و الصف 

 الرياضيات –الصف الثاني 

 علوم -التاسع والعاشر الثامن و الصف 

 مارس 8 ثنيناإل

 مارس 9الثالثاء  فنون اللغة االنجليزية - الصف الرابع الرياضيات -الصف األول 

 رياضيات –الصف الثالث 

 قراءة - الصف الخامس

 مارس 10األربعاء  فنون اللغة االنجليزية -الصف األول 

 قراءة  -الصف الرابع 

 

 العلوم - الصف الخامس

 القراءة -الصف الثالث 

 مارس 11الخميس 

 املجموعة أ اصباًح  9:20 –ا صباًح  8:20 صباًحا 11:50 –صباًحا  10:50

 يات رياض  -الصف الرابع 

 فنون اللغة االنجليزية -لصف الخامس ا

 مارس 14األحد  رياضيات -الصف الثالث 

 قراءة  -الصف الرابع 

 اتيرياض -الصف السادس 

 القراءة -الصف الثالث 

 

 مارس 15ثنين اإل

 مارس 16الثالثاء  رياضيات - الصف الخامس قراءة  -الصف السادس والسابع 

 مارس 17األربعاء  علوم -الصف السادس والسابع  رياضيات -السابع  الصف

 شكًرا لكم على دعمكم لجهود املدرسة وتعليم أطفالكم.

 نتمنى منكم أن تحافظوا على أنفسكم.

 

  تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 أنطوانيت براون 

 ةمديرة  املدرس

http://www.ajyalfalah.sch.ae/
http://www.ajyalfalah.sch.ae/

