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            Date: 26/9/2019 
Dear Parents of Students in Grades from 3 to 9 
In compliance with UAE’s National Agenda requirements, students will sit for the MAP exams three times a 
year. 

MAP tests are unique in that they adapt to the child’s level of learning.  Students’ MAP testing results are 
reported in RIT scores.  A RIT score is an estimation of a student’s instructional level and also measures a 
student’s progress or growth in each subject.  

After every MAP session, students meet with their teachers to review their scores and progress.  Additionally, 
students will set a new RIT goal and create an action plan to achieve it.  Results from the MAP exams are used 
by teachers to differentiate instruction and ensure that students are making progress. 

Students’ performance on these MAP tests accounts for 10 % of the formative assessment average in each 
subject (English, math and science).  The marks in their subjects are based on the progress the student will 
make from on session to another (fall, winter and spring).  

As an additional incentive, we are excited to introduce students to a new part of the Al Maaref reward system.  
Students who meet the required RIT score in all three of the testing sessions in one subject will be eligible to 
be exempt from one summative assessment in the corresponding subject.  

As we start MAP on the 29th of September 2019, it is very important that your child maintain a positive and 
serious approach towards the exam. 

Students who miss any MAP test will need to sit for a MAP makeup exam afterschool (2:00-3:30) on an 
assigned day, please note that it is the parent’s responsibility to arrange for their child’s pick up from school at 
3:30 pm after the MAP makeup exam. 

Kindly be informed that if your child fails to attend the MAP makeup session he/she will lose the MAP 
marks from the overall subject score pertaining to the exam missed. 

For more information about the international assessments conducted at AL Maaref Private School and for 
more resources, please visit the school website- learning- under the international assessment tab. 

 

Thank you for your trust and support 

 

School administration  
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 2019 / 9 /29التاريخ: 

  المحترمين، التاسعإلى  الثالثالسادة أولياء أمور الطالب من الصف 

المعياري ثالث   MAP Growthتماشيًا مع أجندة دولة اإلمارات العربية المتحدة الوطنية، سوف يخضع الطالب إلى امتحان 
  عليمي.بأنها تتكيف لتناسب مستوى ابنك/ ابنتك الت  MAP Growthمرات سنويًا، حيث تتميز امتحانات 

)، حيث تعتبر (Rasch Unitباعتبار أن وحدة القياس وحدة راش  RIT) بالنتائج (   MAP Growthتقاس نتائج امتحانات 
  تقديًرا لمستوى الطالب التعليمي وقياًسا لمدى تقدمه ونموه أكاديميًا. RITالنتائج 

تائج وتدارسها وقياس مدى تطورهم سيلتقون بمدرسيهم لمناقشة الن MAP Growthبعد خضوع الطالب المتحانات 
جديدة أعلى كهدف للمرحلة المقبلة، باإلضافة إلى وضع خطة أكاديمية لتحقيق هذا  RITاألكاديمي، كما سيحددون نتيجة 

  الهدف.

لتقديم تعليمات مختلفة وللتأكد من استخدام الطلبة لكامل طاقتهم التعليمية لتحقيق  MAP Growthسيستخدم المعلمون نتائج 
  التقدم الدراسي المرجو.

من المجموع الكلي للمادة الدراسية  10%سيحتسب منها ما مجموعه  MAP Growthوبناًء على نتائج الطلبة في امتحانات 
مجموع عالمات المادة الدراسية األساسية في حالة أحرز الطالب  الواحدة، كما بإمكان الطلبة تحصيل عالمات تضاف إلى

  من جلسة إلى أخرى. RITتقدما في تحصيل النتائج 

راسية األساسية في حالة تحقيقة يعفى الطالب من تقديم امتحان واحد للمادة الدالمعارف, سوكبادرة تحفيزية في مدرسة 
، وذلك كما يقرره ويحدده MAPاحدة عبر ثالث جلسات مختلفة المتحان الدراسية الو لمستوى معيار الصف فى نفس المادة

  رئيس القسم.

اإليجابية والجدية الطالب ب؛ حيث إنه من الهام أن يلتزم 2019 \ 9 \29بتاريخ  MAPنعلمكم بأننا سنباشر التقدم المتحانات 
  عندما يتقدم لالمتحان.

بعد الظهر بعد  MAPا سبق، يتوجب عليهم الخضوع المتحان إعادة في حين أن الطالب الذين سيتخلفون عن االلتزام بم
في يوم معين يتم تحديده؛ لذا ستكون من مسؤولية األهل أن يقلوا أبناءهم/ )  3:30الى  2:00 انتهاء اليوم الدراسي الساعة (

  ر.من بعد الظه  3:30الساعة  MAPبناتهم من المدرسة بعد االنتهاء من تقديم امتحان اإلعادة 

من المجموع الكلي للمادة   MAP عالمات فإنه سيُخصم  MAPه المتحان ضيرجى العلم أنه في حالة تغيُّب الطالب وعدم خو
  الدراسية األساسية المتعلقة باالمتحان الُمتغيب عنه.

اإللكتروني، تحت بند لمزيد من التعليمات حول االمتحانات الدولية المنعقدة في مدرستنا يرجى التفضل بزيارة موقع المدرسة 
"Learning" وتتبع رابط "international assessment"  

 شاكرين لكم تعاونكم

 إدارة المدرسة


