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March 28, 2022
Greetings Parents of Clayton County Public Schools Students in Grades 3-8,
Our district is also participating in the Georgia MAP Assessment Partnership (GMAP), a group of school
districts seeking to use an innovative assessment practice that gives us data on our students throughout the
year that we use to help students grow, instead of the one time end of the year assessment method used in
Georgia. Currently, our students are administered the Georgia Milestones Assessment System (GMAS)
each spring. Clayton County Public School already uses the Measures of Academic Progress (MAP)
Growth test in grades 2-11 to identify students’ instructional needs and inform classroom and school-wide
practices throughout the school year. This project marries these two processes into one, to reduce testing
and make a better system to help students. Find more information here.
As part of the plan, CCPS students in grades 3-8 will participate in the GMAP Field Testing in the
English Language Arts and Mathematics, during the week of April 18-April 22, 2022. This takes place
within a few weeks of the GMAS so the results can be compared. This is a usual step in assessment
creation. Most students in the tested grades will participate in this field test, but not all.
You will receive information from your child’s school regarding the daily testing schedule and we ask
that you encourage your child to work carefully and diligently to allow the results to display their accurate
achievement levels. Please click on this link: Student Tutorial, then click on “I’m Ready” to see an
overview of what students will experience.
Should you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact your school principal and/or:
Cynthia Dickerson
Coordinator of Special Projects- District MAP Coordinator
Clayton County Public Schools
cynthia.dickerson@clayton.k12.ga.us
Jacquelyn Johnson
Director of Research, Evaluation, Assessments, and Accountability (REAA)
Clayton County Public Schools
jacquelyn.johnson@clayton.k12.ga.us
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28 de marzo de 2022
Saludos padres de estudiantes de Escuelas Públicas del condado de Clayton en grados 3. ° a 8. °
Nuestro Distrito también está colaborando con la Asociación de evaluación de medidas de progreso académico de
Georgia (GMAP, por sus siglas en inglés), un grupo de distritos escolares que buscan utilizar una práctica de
evaluación innovadora que nos brinde datos sobre nuestros estudiantes durante el transcurso del año y que
podamos utilizar para ayudar a los estudiantes a progresar, en lugar del método de evaluación de fin de año
utilizado en Georgia. Actualmente, a nuestros estudiantes se les administra la prueba del Sistema de Evaluación de
Georgia Milestones GMAS, por sus siglas en inglés, cada primavera. Las Escuelas Públicas del condado de
Clayton ya utilizan la prueba de Medidas de progreso académico (MAP, por sus siglas en inglés) en los grados 2. °
a 11. °, para identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes e informar las prácticas de enseñanza en
el salón de clase y a nivel de la escuela durante todo el año. Este proyecto combina estos dos procesos en uno, para
reducir las pruebas y crear un mejor sistema para ayudar a nuestros estudiantes. ¨Para más información hagan clic
aquí.
Como parte del plan, los estudiantes de las Escuelas Públicas del condado de Clayton (CCPS, por sus siglas en
inglés) en los grados 3. ° a 8. ° participarán en las pruebas de campo GMAP en artes del lenguaje, inglés y
matemáticas, durante la semana del 18 al 22 de abril de 2022. Esto se llevará a cabo unas semanas después de la
prueba GMAS, para poder comparar los resultados. Este es un paso normal en la elaboración de la evaluación. La
mayoría de los estudiantes en los grados en los que se administra el examen participarán en esta prueba de campo,
pero no todos.
Ustedes recibirán información de la escuela de sus hijos con respecto al horario de exámenes diarios y les pedimos
que animen a sus hijos a trabajar con cuidado y empeño para que los resultados muestren con exactitud sus niveles
de progreso. Haga clic en este enlace: Tutorial para estudiantes, luego hagan clic en “I'm Ready” (estoy listo) para
ver un resumen de lo que experimentarán los estudiantes.
Siustedes tienen alguna pregunta o preocupación, por favor no duden en comunicarse con el director de su
escuela y/o:

Cynthia Dickerson
Coordinadora de proyectos especiales- Coordinadora MAP del Distrito
Escuelas Públicas del condado de Clayton
cynthia.dickerson@clayton.k12.ga.us
Jacquelyn Johnson
Directora de investigación, análisis, evaluación y responsabilidad (REAA)
Escuelas Públicas del condado de Clayton
jacquelyn.johnson@clayton.k12.ga.us
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Ngày 28 Tháng 3, 2022
Trân trọng chào phụ huynh của trường Công Quận Clayton học sinh khối lớp 3-8,
Học khu của chúng tôi đang tham gia vào đánh giá Georgia MAP, Assessment Partnership (GMAP),
một nhóm các học khu đang tìm cách sử dụng phương pháp đánh giá sáng tạo cung cấp cho chúng tôi dữ
liệu về học sinh của chúng tôi trong suốt năm mà chúng tôi sử dụng để giúp học sinh phát triển, thay
vì phương pháp đánh giá một lần cuối năm được sử dụng tại Georgia. Hiện tại, học sinh của chúng tôi
đang tham gia vào hệ thống đánh giá Georgia Milestones Assessment System (GMAS) mỗi mùa xuân.
Trường Công Quận Clayton đã sử dụng bài kiểm tra đo lường tiến bộ học thuật Measure of Academic
Progress (MAP), ở khối lớp 2-11 để xác định nhu cầu giảng dạy của học sinh và thông báo cho lớp học
và các bài thực hành trên toàn trường trong cả năm học. Dự án này kết hợp hai quy trình này thành một
để giảm bớt thi và tạo ra một hệ thống tốt hơn để giúp học sinh. Tìm thêm thông tin tại đây.
Là một phần của kế hoạch này, các học sinh CCPS trong khối lớp 3-8 sẽ tham gia vào chương trình
thi GMAP, Anh văn và Toán học trong tuần từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4 năm 2022. Quá
trình này diễn ra trong vòng vài tuần thi GMAS để có thể so sánh kết quả. Đây là bước thông thường
trong quá trình đánh giá. Hầu hết học sinh trong các khối lớp thi sẽ tham gia vào bài thi tại trường, nhưng
không phải tất cả.
Quý vị sẽ nhận được thông tin từ trường của con quý vị về lịch thi hàng ngày và chúng tôi yêu cầu quý vị
khuyến khích con quý vị làm bài thi cách cẩn thận để cho phép kết quả thể hiện mức thành tích chính
xác của con quý vị. Vui lòng nhấp vào liên kết này: Hướng dẫn học sinh, sau đó nhấp vào "Tôi sẵn
sàng" để xem tổng quan về những gì học sinh sẽ trải nghiệm.
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin đừng ngần ngại liên hệ với hiệu trưởng
trường và/hoặc:
Cynthia Dickerson
Điều phối viên phụ trách dự án đặc biệt - Điều phối viên phụ trách MAP
Clayton County Public Schools
cynthia.dickerson@clayton.k12.ga.us
Jackquelyn Johnson
Giám đốc nghiên cứu, đánh giá, trắc nghiệm và trách nhiệm giải trình (REAA)
Clayton County Public Schools
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jacquelyn.johnson@clayton.k12.ga.us

