
 

 

 
 

                     FALL 2022 MAP Session 
                           
Dear Parents of Students in KG2 to Grade 12, 
 
This is to inform you that students in KG2 to Grade 12 will sit for their FALL 2022 

MAP session starting October 17th, 2022. MAP assessments will take place on 

campus during regular school timings. As G1-12 students will be using their 

devices to take those tests, kindly make sure the latter are fully charged the 

night before. Students will not be eligible for a makeup exam if they were not 

able to take/complete the MAP assessment due to their uncharged devices. 

 

Students, who test positive, are close contacts, or who have KHDA/DHA’s 

exemption will sit for MAP assessments remotely. During exam time, remote 

students need to be present on MS Teams for communication and remote 

proctoring purposes. As is the case with any other session, cameras and 

microphones need to be switched on at all times.  

 

To ensure the exams’ integrity and the validity of the scores, it is crucial that 

students abide by the testing rules and regulations. These include (and are not 

limited to): no talking, no calculators, and no browsers to be opened besides the 

NWEA website. The teachers will be available to attend to students’ technical 

issues only. The purpose of conducting the MAP tests is to help us understand 

what the students know and what they are ready to learn. There is no point in 

skewing the test results. As always, GIS will enforce its zero-tolerance policy.  

 

As students’ performance on these MAP exams accounts for 5% of their total 

average in each subject, kindly encourage them to take those exams seriously 

and do their best. Students can also score up to 3 bonus points in their core 

subjects based on the progress they make from one session to the other.  After 

declaring testing complete, eligible students will be emailed a softcopy of the 

certificate which they have earned. 

 
              

 

 

 

 

 



 

 

 

        Students’ Test Preparations: 

        Prior to Monday, October 17, 2022: 

1. Run a device readiness check by following this link:  Device Readiness 

Check (this step should be completed before Wednesday, October 12, 

2022) (see below image). 

 

 

 

 

 

 

2. If you face technical difficulties while setting up your device, send an 

email to Mr. Ahmad (it@greenwood.sch.ae) specifying the details.  
 

3. Watch the MAP Growth: introduction video  
 

4. Take the Practice Test at: practice.mapnwea.org  

(Username: grow, Password: grow)  

 

On the Days of the MAP Test: 

1. Grades 1 & 2 students MUST bring their headphones. 

2. Make sure your device is fully charged the night before. 
 

3. In case of absence, a student needs to submit a medical report to the 

school. Retests will only be scheduled as deemed fit by the Assessment 

Department.  
 

4. For more information about the International Assessments conducted at 

Greenwood International School and for more resources, please visit the 

“International Assessment” page on our school’s website under the 

“Curricula” tab.  

 

 

Thank you for your trust and support, 

Assessment Department 

 

 

 
 



 

 

 

 

 جلسة اختبار  MAP لخريف 2022

 

   عشر    الروضة الثانية إلى الصف الثانيأولياء أمور الطلبة من  السادة   

       تحية طيبة،

 

-    MAPختبارال  تقدمونإلى الصف الثاني عشر سي  ةالثانية  صف الروضمن    لبةنود إبالغكم بأن الط

خالل أوقات   مدرسيفي الحرم ال MAP سيتم إجراء تقييمات، حيث  2022أكتوبر    17التي تبدأ في   خريفال  ورةد

العادية. نظًرا ألن طالب الخاصة بهمسيستخدمون   G1-12 المدرسة  إلجراء هذه االختبارات، يرجى   األجهزة 

إذا لم يتمكنوا من    اإلعادة  متحانال  التقدممن  كن الطالب  تملن ي.  بالكامل في الليلة السابقة  جهزةالتأكد من شحن األ

 .بسبب أجهزتهم غير المشحونة   MAP  إجراء / إكمال تقييم

 

أو على اتصال وثيق بهم أو الذين لديهم إعفاء من هيئة   كورونا  بفيروس  الذين ثبتت إصابتهم الطالب

يجب أن يكون الطالب  ، وعليه  عن بُعد MAP المعرفة والتنمية البشرية / هيئة الصحة بدبي ، سيخضعون لتقييم

كما هو الحال مع    أثناء وقت االمتحان،  ألغراض االتصال والمراقبة عن بُعد MS Teams على منصة  حاضرين  

 .ى ، يجب تشغيل الكاميرات والميكروفونات في جميع األوقاتأي جلسة أخر

 

أن يلتزم الطالب بقواعد ولوائح االختبار. ضروري  لضمان نزاهة االختبارات وصحة الدرجات ، من ال

آالت حاسبة ، وعدم فتح متصفحات إلى   استخداموتشمل )على سبيل المثال ال الحصر(: ممنوع التحدث ، وعدم  

المعلم    NWEAجانب موقع بأن  فقط  ونسيتواجد  ني.علًما  للطالب  الفنية  المشكالت  مع  يكمن للتعامل  ، حيث 

ال جدوى  ، فمساعدتنا على فهم ما يعرفه الطالب وما هم على استعداد لتعلمه   MAP الغرض من إجراء اختبارات

ً لن تتسامح مدرسة جرين وود كما هو الحال دائًما ، و من تحريف نتائج االختبار.   .مع عمليات الغش  مطلقا

 

في كل مادة ، يرجى   الدرجات  جماليإ ٪ من متوسط5يمثل   MAP نظًرا ألن أداء الطالب في اختبارات

يمكن للطالب أيًضا تسجيل ما  ، حيث  تشجيعهم على أخذ هذه االختبارات على محمل الجد وبذل قصارى جهدهم

بعد إعالن  ، فى التقدم الذي يحرزونه من جلسة إلى أخرىنقاط إضافية في موادهم األساسية بناًء عل  3يصل إلى  

 بة. اكتمال االختبار ، سيتم إرسال نسخة إلكترونية من الشهادة التي حصلوا عليها عبر البريد اإللكتروني إلى الطل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 استعدادات الطالب لالختبار: 

 

 : 2022أكتوبر   17قبل يوم االثنين         

)يجب إكمال  Device Readiness Checkبإجراء فحص استعداد الجهاز باتباع هذا الرابط:  يرجى القيام. 1

 ( )انظر الصورة أدناه( 2022أكتوبر ،  12األربعاء ،  يوم هذه الخطوة قبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واجهت 2 إذا  إعداد    كم.  أثناء  فنية  األ  رسالإ  يرجى  ،األجهزةصعوبات  إلى  إلكترونيًا  أحمد   ستاذبريدًا 

(it@greenwood.sch.aeتحدد )الصعوبات التي تواجهونها فيه تفاصيل ون. 

 

 MAP Growth :introduction video مشاهدة. 3

 

 practice.mapnwea.org. إجراء االختبار التدريبي على: 4

 ( grow، كلمة المرور:  grow)اسم المستخدم: 

 

 : MAPفي أيام اختبار  

 

 على طالب الصفين األول والثاني إحضار سماعات الرأس الخاصة بهم. يجب .1

 

 بالكامل في الليلة السابقة.  الطالب تأكد من شحن جهازال. 2

 

. في حالة الغياب ، يحتاج الطالب إلى تقديم تقرير طبي إلى المدرسة. سيتم تحديد مواعيد إعادة االختبارات وفقًا  3

 مناسبًا فقط.لما تراه إدارة التقييم 

 

ولمزيد من الموارد ، يرجى  جرين وود  . لمزيد من المعلومات حول التقييمات الدولية التي تم إجراؤها في مدرسة  4

 زيارة صفحة "التقييم الدولي" على موقع مدرستنا على الويب ضمن عالمة التبويب "المناهج". 

 

 

 ،شاكرين لكم ثقتكم ودعمكم

 واالمتحانات دائرة التقييم 

 

 

 

https://teach.mapnwea.org/impl/maptraining/DeviceReadiness/story_html5.html
mailto:it@greenwood.sch.ae
https://studentresources.nwea.org/app/gradetwoplus/what's_this_test_about.html
https://practice.mapnwea.org/#/practice-landing

