
November 19, 2021
Dear Families and TCIS Community Members,

MAP testing for elementary and secondary students will begin next week. MAP testing is
not used to provide a letter grade for students, and the MAP scores will not count
towards college admissions for secondary students. MAP testing is used to provide a
baseline assessment for our students, which our leadership team uses to measure the
success of our curriculum and teaching methods. We are always striving to improve, and
MAP helps us accomplish that. The test results help us to help your child.

Elementary
Test dates for elementary students will be from Monday, November 29th to Monday
December 13th, 2021. Grade levels will take the following tests:
Grade 1: Reading, Math
Grade 2: Reading, Math, Language Usage
Grade 3: Reading, Math, Language Usage
Grade 4: Reading, Math, Language Usage, Science

Secondary
From Monday, November 29, through Tuesday, December 7, TCIS will be conducting
Measure of Academic Progress (MAP) testing for grades 5-7, as well as our ELL
students in Grade 8. Each student in those grades will take 3-4 tests, depending on their
grade level.

Students will be tested in different locations based on their grade level. To keep them
from becoming too tired, only one test is given to a child on each day. As we collect
results, we will share this information with you to help you gauge the growth of your
child(ren).

Please don't hesitate to reach out if you have questions or concerns.

Sincerely,

Jeff Chelin                                                   Mr. Alex
School Counselor                                       Student Support
jeffrey.chelin@tcis.ac.th alexander@tcis.ac.th
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19 พฤศจกิายน 2564

เรยีน ผูป้กครอง

เนื�องจากโรงเรยีนนานาชาตไิทย-จนี ใหค้วามสําคญัในการพัฒนาการศกึษาและมุง่พัฒนาศกัยภาพ
การเรยีนของนักเรยีนอยา่งตอ่เนื�อง ทางโรงเรยีนจะจัดใหม้กีารสอบวดัระดบัการเรยีนของนักเรยีน
(MAP) ระดบัชั �นประถม ป.1 - ม.1 เริ�มสปัดาหห์นา้ การสอบ MAP มไิดม้จีดุประสงคใ์นการใหเ้กรด
นักเรยีนหรอืกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่คะแนนซึ�งมผีลในการศกึษาตอ่ในระดบัมหาวทิยาลยัแตอ่ยา่งใด
การสอบ MAP จัดสอบเพื�อประเมนิศกัยภาพทางการเรยีน โดยการนําผลสอบที�ไดม้าปรับพัฒนา
นักเรยีนเป็นรายบคุคลและปรับพัฒนาเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเรยีนการสอนและหลกัสตูรของ
โรงเรยีน

ระดบัช ั�นประถม ป.1 -  ป.4
วนัสอบ วนัจันทรท์ี� 29 พฤศจกิายน ถงึ วนัจันทรท์ี� 13 ธนัวาคมนี� โดยจะสอบดงันี�:
ป.1 การอา่นภาษาองักฤษ, คณติศาสตร์
ป.2 การอา่นภาษาองักฤษ, คณติศาสตร,์ การใชภ้าษาองักฤษ
ป.3 การอา่นภาษาองักฤษ, คณติศาสตร,์ การใชภ้าษาองักฤษ
ป.4 การอา่นภาษาองักฤษ, คณติศาสตร,์ การใชภ้าษาองักฤษ, วทิยาศาสตร์

ระดบัช ั�น ป.5 - ม.1
ในวนัจันทรท์ี� 29 พฤศจกิายน ถงึ วนัองัคารที� 7 ธนัวาคมนี� โรงเรยีนจะจัดใหม้กีารสอบวดัระดบัการ
เรยีนของนักเรยีน (MAP) ในระดบัชั �น ป.5 - ม.1 และนักเรยีน ELL ม.2 โดยนักเรยีนแตล่ะคนจะตอ้ง
สอบประมาณ 3-4 ฉบบั ขึ�นอยูก่บัระดบัชั �นเรยีน

นักเรยีนแตล่ะระดบัชั �นจะมกีารสอบที�แตกตา่งกนัไปขึ�นอยูก่บัระดบัชั �นเรยีน เพื�อใหนั้กเรยีนไมเ่หนื�อย
ลา้จากการสอบจนเกนิไป ทางโรงเรยีนจะจัดใหนั้กเรยีนสอบเพยีงหนึ�งวชิาตอ่หนึ�งวนั เมื�อผลสอบ
ประกาศแลว้ ทางโรงเรยีนจะแจง้ทา่นผูป้กครองเพื�อใหท้ราบถงึผลการเรยีนวา่มกีารพัฒนาไปมาก
นอ้ยเพยีงใด

หากทา่นมขีอ้สงสยัประการใด สามารถตดิตอ่ทางโรงเรยีน

ขอแสดงความนับถอื

Jeff Chelin                                                   Mr. Alex
jeffrey.chelin@tcis.ac.th alexander@tcis.ac.th
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2021年11月19日

親愛的家長和TCIS成員們，你們好！

　　下周學校將舉行小學和中學的學業進展評量（MAP）測驗。MAP測驗用來評估學生的

學科基礎能力，MAP測試結果不會計算在學生的成績上，所以不用擔心會影響學生大學

的申請。學校的領導團隊也會使用這些數據來衡量我們的課程和教學方法。學校一直在

求進步，MAP測試能幫助我們達成這目標。測試結果有助於我們協助您的孩子。

小學

小學生考試日期為 2021 年 11 月 29 日星期一至 12 月 13 日星期一。各年級學生將參加的考試如下

1年級：閱讀、數學。

2 年級：閱讀、數學、語言運用。

3 年級：閱讀、數學、語言運用

4 年級：閱讀、數學、語言運用、科學。

中學

從 11 月 29 日星期一到 12 月 7 日星期二，TCIS 將為 5-7 年級以及我們 8 年級的 ELL 的學生進行

學 業進步衡量 (MAP) 測試。這些年級的每個學生將參加 3-4 測試，來作為他們分班的依據。

　　這幾天學生們將根據他們的年級程度在不同地點進行測試。為了預防測試讓孩子太過疲累，

每天孩子只考一種測試。等學校統計完成績時，我們將會與您分享這些內容，以幫助您

了解孩子的學習成效。

　　如果您有任何問題或疑慮，請隨時與我們聯繫。

誠摯的祝福您

Jeff Chelin                                                   Mr. Alex
中學輔導老師                                           小學輔導老師
jeffrey.chelin@tcis.ac.th alexander@tcis.ac.th

mailto:jeffrey.chelin@tcis.ac.th
mailto:alexander@tcis.ac.th

