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Հարգելի ընտանիքներ, 

Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանը մեկնարկում է մաթեմատիկա առարկայի մեջ վարժվելու հայտորոշիչ և 

անհատականացված ծրագիր, որը կոչվում է Khan Academy MAP Accelerator. Այս նոր ծրագիրը 6-8-րդ դասարանցիների համար 

փոխարինում է i-Ready-ի մաթեմատիկայի բաժինը:   

MAP-ի (Ակադեմիական առաջընթացի չափանիշներ) միջոցով գնահատումը կկիրառվի Գլենդելի կրթաշրջանին պատկանող 

բոլոր հանրային դպրոցների 6-8-րդ դասարանցիների մաթեմատիկա առարկայի համար: Այս գնահատումը կկիրառվի, որպեսզի 

Khan Academy ծրագրի համար դասեր պատրաստվեն, որոնք հատուկ նպատակաուղղված կլինեն յուրաքանչյուր ուսանողին 

համապատասխան: Այս դասերը կարող են նախորդ դասարանների մաթեմատիկայի մակարդակի բացը լրացնել կամ կարող են 

լինել այնպիսի դասեր, որոնք կաջակցեն ընթացիկ դասարանի մաթեմատիկայի մակարդակի յուրացմանը: Սա ուսուցչի կողմից 

դասավանդվող սովորական մաթեմատիկա առարկայի ուսուցմանը զուգընթաց հավելյալ ծրագիր է: Աշակերտները 

կգնահատվեն տարվա սկզբին և կեսին: Որոշ դպրոցներ գնահատումը կանցկացնեն նաև դպրոցական տարվա վերջերին: 

Խորհուրդ է տրվում, որ աշակերտները շաբաթական 30-45 րոպե ծախսեն Khan Academy ծրագրում նշանակված դասերի վրա, 

որպեսզի մոտենան այդ տարվա համար մաթեմատիկա առարկայի համար դրված նպատակին: Այն աշակերտները, ովքեր տվյալ 

դասարանի մաթեմատիկայի մակարդակի համար կամ դրանից բարձր մակարդակի դասեր են անում, ապա խորհուրդ է տրվում 

ավելի քիչ ժամանակ ծախսել դրանց վրա:  Աշակերտները կարող են ծրագիր մուտք գործել տանը կամ դպրոցում: Ձեր 

աշակերտի մաթեմատիկայի ուսուցիչն ավելի որոշակիորեն կուղղորդի և կխոսի ակնկալիքների մասին:  

Այն աշակերտների համար, ովքեր ներկայումս սովորում են 6-րդ և 8-րդ դասարաններում, տարեմիջյան MAP-ի 

գնահատման արդյունքն այն բազմաթիվ չափորոշիչներից մեկը կլինի, որը կկիրառվի 2020-2021 ուսումնական տարվա 

համար արագացված մաթեմատիկայի համապատասխան դասընթացի որոշման համար:   

Մենք ոգևորված ենք այս նոր ծրագրի կիրառման փաստով, որպեսզի աջակցենք ուսանողներին, մաթեմատիկա առարկան 

սովորելիս, հասնեն իրենց նշանակետին: Նախնական քննությունից հետո աշակերտներին տեղեկություն կտրվի, թե 

ինչպես տանը և դպրոցում կատարեն Khan Academy 

 

ծրագրում իրենց համար նշանակված դասերը: Նախնական քննությունն աշակերտները կհանձնեն սեպտեմբերին, իսկ 

տարեմիջյան քննությունը՝ հունվարին: Այս նոր ծրագրի հետ կապված ցանկացած հարց ունենալու դեպքում՝ խնդրվում է 

կապվել ձեր երեխայի ուսուցչի հետ: 

Հարգանքներով, 

Narek Kassabian, Ed.D. 

Principal 


