
 

 
 
Dear Geer Park Parents/Guardians, 
 
The Michigan Department of Education requires all students to complete a benchmark 
assessment for Reading and Math within the first 9 weeks of school and Kdg-3 grade 
within the first 30 days. In Dearborn Schools, we use the NWEA Measures of Academic 
Progress to fill this requirement. Given our current situation, these assessments may be 
administered remotely. Teachers will set up testing sessions and guide students 
through logging into the assessments. Students are expected to complete the 
assessments independently. Some students may be coming to the school for 
assessment in groups of 3 or fewer. 
 
The NWEA is, as the name suggests, a measure of progress not performance. Your 
child is measured against their previous performance in order to measure growth. The 
assessment also provides specific information about your child’s strengths and areas for 
growth. This enables teachers to focus instruction to meet children’s direct needs and to 
group students with like needs for instruction. 
 
We offer this information as a way of asking you to please allow your child to take the 
assessments on their own without providing input or prompting. For Kindergarten and 
first grade, the students are read the questions and prompts. They may hear them as 
many times as needed. In the other grades, the reading test is a test of the child’s ability 
to read, decode and use context to figure out word meanings.  
 
We appreciate your assistance and all you are doing to support us, as well as your 
child, during this time. We look forward to seeing all of our students safely back in their 
classrooms. 
 
 

 االهل / االوصیاء االعزاء،
 

 تطلب وزارة التعلیم في میشیغان من جمیع الطالب إكمال تقییم معیاري للقراءة
 والریاضیات خالل األسابیع التسعة األولى من المدرسة وصف Kdg-3 خالل أول



 

 30 یوًما. في مدارس دیربورن ، نستخدم مقاییس NWEA للتقدم األكادیمي لملء
 هذا المطلب. نظًرا لوضعنا الحالي ، یمكن إدارة هذه التقییمات عن ُبعد. سیقوم
 المعلمون بإعداد جلسات اختبار وإرشاد الطالب من خالل تسجیل الدخول إلى

 التقییمات. یتوقع من الطالب إكمال التقییمات بشكل مستقل. قد یأتي بعض الطالب
 إلى المدرسة للتقییم في مجموعات من 3 أو أقل.

 
 NWEA ، كما یوحي االسم ، هي مقیاس للتقدم ولیس األداء. یتم قیاس طفلك مقابل
 أدائه السابق من أجل قیاس النمو. یوفر التقییم أیًضا معلومات محددة حول نقاط قوة
 طفلك ومجاالت النمو. یتیح ذلك للمعلمین تركیز التعلیمات لتلبیة احتیاجات األطفال

 المباشرة وتجمیع الطالب الذین لدیهم احتیاجات تعلیمیة مماثلة.
 

 نحن نقدم هذه المعلومات كطریقة لمطالبتك بالسماح لطفلك بأخذ التقییمات بنفسه
 دون تقدیم مدخالت أو مطالبة. بالنسبة لریاض األطفال والصف األول ، تتم قراءة

 األسئلة والمطالبات على الطالب. قد یسمعونها عدة مرات حسب الحاجة. في
 الصفوف األخرى ، یعد اختبار القراءة اختباًرا لقدرة الطفل على القراءة وفك تشفیر

 واستخدام السیاق لمعرفة معاني الكلمات.
 

 نحن نقدر مساعدتك وكل ما تفعله لدعمنا ، وكذلك طفلك ، خالل هذا الوقت. نتطلع
 إلى رؤیة جمیع طالبنا یعودون بأمان إلى

 فصولهم الدراسیة.
 
 
 
 
 
 


