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لهوية الجنسية أو التعبير التمييز غير القانوني على أساس العرق أو العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو الدين أو حالة الهجرة أو الجنس أو الجنس أو ا ( WCPSتحظر مدارس مقاطعة ويكوميكو العامة )
تماءات المحمية قانونا أو  االجتماعية أو العمر أو اإلعاقة الجسدية أو العقلية أو الفقر والحالة االجتماعية واالقتصادية أو اللغة أو غيرها من السمات أو االنالجنساني أو التوجه الجنسي أو الحالة العائلية / األبوية أو الحالة 

 طويلة األمد لخلق وتعزيز وتعزيز المساواة والشمول والقبول للجميع. يقوض التمييز جهود مجتمعنا  مجموعات الشباب المعينة. 36 عنواندستوريا وتوفر وصوال متساويا إلى الكشافة وغيرها 

 جولي ديل 

 المناهج والتطوير المهني  مدير

 2023فبراير،  1
 

 ،  الوصي /عزيزي الوالد 
 

الموضحة في   يعتمد التسجيل في دورات الرياضيات الممتدة أو المعجلة في المدارس المتوسطة على بيانات أداء الطالب في الرياضيات 

سيتم نشر الدرجات  لتحديد التنسيب للصف التالي.   7والصف  6والصف  5الرسم البياني أدناه.  يتم تقييم بيانات األداء كل عام في نهاية الصف 

للطالب المشار  MCAPمستويات ستكون  ية في الرياضيات على بطاقات تقرير الطالب والتي يمكن عرضها باستخدام بوابة أولياء األمور.  النهائ

يمكن الوصول إلى مستويات   على النحو المنصوص عليه من قبل وزارة التعليم بوالية ماريالند.  هي درجات العام السابق  إليها في الرسم البياني

MAP   .لن تكون مستويات   للطالب المشار إليها في الرسم البياني باتباع اإلرشادات الموجودة على الصفحات التالية لهذه الرسالةMAP   متاحة

يمكن  .  NWEAالخاص ب   MAPبناء على التصنيفات المئوية الوطنية ألداء الطالب في تقييم  MAPيتم تعيين مستويات    يونيو.  16حتى بعد 

 .  NWEA -RITالبيانات المعيارية ودرجات  في MAPعلى معلومات إضافية حول تفسير مستويات العثور 

 
 معايير القبول لاللتحاق بدورات الرياضيات الممتدة أو المعجلة في المدارس اإلعدادية 

 نقاط أو أكثر مطلوبة(  6)
أو الصف   6أو الصف  5الصف النهائي 

 في الرياضيات  7
  23- 22تم الحصول عليه خالل   MAPأعلى مستوى 

SY 
 SY 22- 21خالل   MCAPتم الحصول على مستوى  

 نقاط 3 -أ 
 نقطة 2 -ب 
 نقطة 1 -ج 

D / E - 0 نقطة 

 نقاط 3 -)مرتفع(  5المستوى 
 نقطة  2 -)متوسط مرتفع(  4المستوى 
 نقطة  1 -)متوسط(  3المستوى 
 نقطة 0 -)متوسط منخفض(  2المستوى 
 نقطة  0 -)منخفض(  1المستوى 

 نقاط  3 -)مميز(  4المستوى 
 نقطة 2 -)بارع(  3المستوى 
 نقطة 0 -)النامية(  2المستوى 
 نقطة  0 -)البداية(  1المستوى 

 

 إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص وضع طفلك ، فال تتردد في االتصال بمستشار التوجيه في المدرسة اإلعدادية لطفلك. 
 

 اخالص
 

 إن ماكينون ليزا
 

 ليزا ماكينون
 مشرف الرياضيات

  

https://www.nwea.org/normative-data-rit-scores/


 

 

 eDoctrinaللطالب باستخدام  MAPالوصول إلى بيانات 
 (األصفر)اتبع اإلرشادات المميزة باللون 

 

 wcboe.edoctrina.orgانتقل إلى 

 
 العامة" كمنطقة. Wicomicoفستحتاج أوال إلى تحديد "مدارس ،  WCBOEإذا كنت تستخدم جهازا غير صادر عن 

 
 العامة ، انقر فوق "تسجيل الدخول باستخدام تسجيل الدخول الموحد" Wicomicoبمجرد اختيار مدارس 

 
 students.wcboe.org؛ تأكد من تضمين @ WCBOEالخاص بالطالب  أدخل عنوان البريد اإللكتروني

https://wcboe.edoctrina.org/v2/login.html


 

 

 
 أصفار( 3أدخل كلمة مرور الطالب )معرف غداء الطالب متبوعا ب 

 
نظرا ألن العديد من المعلمين يعينون الكثير من المهام باستخدام . MAP" على اليسار وابحث عن بيانات تقييم مكتملانقر فوق عالمة التبويب "

naeDoctri  ، بيانات تقييم  فقد تضطر إلى التمرير عبر عدة صفحات للعثور علىMAP .  سيحصل معظم الطالب على درجات متعددة في

MAP . مستويات وسيكون أعلى مستوى تم الحصول عليه خالل العام هو النتيجة المستخدمة عند تحديد  5يتم اإلبالغ عن الدرجات بناء على

 .5/5( لذلك سيتم استخدام المستوى 5/5و  4/5) MAPمثال ، الطالب أدناه لديه مستويان من موضع الرياضيات. على سبيل ال 

 


