
 MAP TEST RESULTS MEMO 
 
02 February 2023         Ref: 2023/49 
 

Dear Parents, 
 
Greetings from AIAS! 
 
The school is happy to announce the progression 
made by our school in MAP test results in term 1.  
 
Comparing our current results to those from last 
academic year, we have accomplished: 
 
ENGLISH: 

• 8% increase in performance in grades 3 to 5 

• 7% increase in performance in grades 6 to 9 
 
MATHS: 

• 19% increase in performance in grades 3 to 5 

• 3% increase in performance in grades 6 to 9 
 
SCIENCE: 

• 3% increase in performance in grades 3 to 5 

• 3% increase in performance in grades 6 to 9 
 
 
 

 
We thank all teachers, parents, and students for 
their efforts. Results for your child’s 
performance in the term-1 MAP test has been 
sent via ClassDojo.  
 
To continue the progression seen in term 1, we 
encourage more usage of ExactPath and 
practicing MAP tests via the practice website: 
 
https://practice.mapnwea.org/#/practice-landing  
username: grow, password: grow 
 
 
Thanks, in advance 
 
Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 

 أولياء األمور األعزاء، 
 
الت  نأن    رنا يس عن  نتائج قد  علن  في  مدرستنا  أحرزته  الذي  م 

ل راسي  في الفصل الد   MAP  ات الاختبار  . األو 
 

الد   العام  بنتائج  الحالية  نتائجنا  فقد    راسي  بمقارنة   ، الماضي 
 ما يلي:  أنجزنا 

 
 اللّغة اإلنجليزية:

 الث إلى الخامسفوف من الث  الص   في أداء٪ 8بنسبة   تحسُّن• 
 اسع ادس إلى الت  فوف من الس  الص   أداء٪ في 7بنسبة   تحسُّن• 
 
ياضيات :الرّ   
الث إلى الخامسفوف من الث  الص  أداء ٪ في 19بنسبة   تحسُّن•    
 اسع ادس إلى الت  فوف من الس  الص   أداء٪ في 3بنسبة   تحسُّن• 
  

 العلوم:
الث إلى الخامسفوف من الث  الص  أداء ٪ في 3بنسبة   تحسُّن•   
 اسع ادس إلى الت  فوف من الس  الص   أداء٪ في 3بنسبة   تحسُّن• 
 

الب على  المعلمين وأولياء األمور والطّ جميع  ل  كر  نتوجه بالشّ 
أداء    تمّ و  ، جهودهم نتائج  اختبارات    في   أبنائكمإرسال 

 . الكالس دوجو عبر  األّولالفصل الدراسي  MAPال
 

شجع  ل ، ن  األوّ  الّدراسيّ  في الفصل الملحوظقدم لمواصلة التّ 
  ب علىّّ رالتّدو ExactPathاستخدام  طالبنا على
 : الموقع أدناهعبر  MAP ال اختبارات
landing-https://practice.mapnwea.org/#/practice 

 

    growالّرقم الّسري :    growاسم المستخدم :
 

 مع تحيات 
 مديرة المدرسة:

 جيسيكا جريفين الّسيدة 

 

https://practice.mapnwea.org/#/practice-landing
https://practice.mapnwea.org/#/practice-landing

