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Witaj Middle School of Plainville Families,

W Nadchodzących tygodniach Twój uczeń będzie przystępował do testu diagnostycznego i-Ready z zakresu
matematyki i czytania. Ten test zapewnia nauczycielom Twoich uczniów migawkę tego, gdzie znajduje się
Twoje dziecko w odniesieniu do standardów poziomu klasy, a w przypadku czytania, poziom, który jest w
stanie przeczytać samodzielnie.

Te dane są bardzo ważne, ponieważ nasi nauczyciele pracują nad zapewnieniem uczniowi dostępu do
materiałów i lekcji, które są na odpowiednim poziomie trudności.

Większość naszych uczniów w przeszłości przeszła diagnostykę i-Ready, jednak w tym roku będą zdawać test
w ciągu dnia szkolnego, w klasie swoich nauczycieli matematyki i czytania. Sam test jest adaptacyjny, co
oznacza, że   pytania, które otrzymują, są oparte na ich odpowiedziach na poprzednie pytania. Na przykład,
jeśli uczeń otrzyma kilka poprawnych odpowiedzi z rzędu, pytania będą coraz trudniejsze. Jeśli uczeń
otrzyma kilka błędnych odpowiedzi, pytania staną się nieco mniej trudne, dopóki nie będą w stanie
odpowiedzieć na pytania z pewnym sukcesem. Kiedy uczniowie dokładają wszelkich starań w tych testach,
nasi nauczyciele doskonale rozumieją, jakich instrukcji i wsparcia potrzebuje Twój uczeń, aby dalej rozwijać
się akademicko.

Oto kilka wskazówek, dzięki którym uczeń będzie mógł jak najlepiej wykonać i-Ready Diagnostic:
● Wypocznij dobrze w nocy przed egzaminem
● Przyjdź do szkoły gotowy, aby dać z siebie wszystko, rozumiejąc, że każdy uczeń zobaczy pytania,

które są powyżej ich obecnego poziomu możliwości
● Zabierz do szkoły w pełni naładowanego Chromebooka oraz słuchawki

Nie planujemy udostępniać wyników testu bezpośrednio rodzinom w celu przeprowadzenia wstępnej
diagnostyki, ponieważ testy te służą jako punkt odniesienia do pomiaru wzrostu naszych uczniów. Jeśli chcesz
omówić wyniki, skontaktuj się z nauczycielem ELA i/lub matematykiem swoich uczniów, ponieważ będą oni
w stanie odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące wyniku uczniów. Będziemy mieli dostęp do tłumaczy,
wystarczy zapytać.

Poniżej znajdują się daty rozpoczęcia testów. Ta diagnostyka prawdopodobnie zajmie więcej niż jeden okres
zajęć.
ELA- Poniedziałek 20 września
Matematyka- Poniedziałek 27 września

Dziękuję,
Aimee Roberts, dyrektor
Ryan Cornelius, asystent dyrektora
Melissa Orfitelli, asystent dyrektora
Erin Georgini, kierownik nauczania języka angielskiego i języka,
Ryan Glover, kierownik nauczania matematyki


