
Mjet i vendimmarrjes për pjesëmarrjen në MCAS nga studentët me aftësi të 
kufizuara 

Grafiku i vendimit që tregohet më poshtë mund të përdoret nga skuadrat IEP dhe koordinatorit e planit 504 për 
të marrë vendime vjetore lidhur me pjesëmarrjen e përshtatshme të studentit në MCAS. Merrni vendime të 
veçanta çdo vit në secilën lëndë që po vlerësohet: ELA, matematikë dhe shkencë dhe teknologji/inxhinieri. 

A mund të shfaqë studenti 
plotësisht ose pjesërisht 

njohuritë dhe aftësitë mbi një 
test të standardizuar në 

kompjuter ose në letër, me ose 
pa akomodime? 

Nëse plotësohen të gjitha 
kriteret e mësipërme, 

studenti duhet të merret në 
konsideratë për MCAS-Alt 

në lëndën përkatëse3 

• A ka studenti një aftësi të kufizuar konjitive të konsiderueshme?
DHE

• Punon në standardet akademike që janë modifikuar në mënyrë të
konsiderueshem nën pritshmëritë për nivelin e klasës; DHE

• Merr mësim intensiv, të individualizuar për të fituar dhe
demonstruar njohuritë dhe aftësitë; DHE

• Nuk është në gjendje të shfaqë plotësisht ose pjesërisht
njohuritë e aftësive në një test të standardizuar, edhe me
përdorimin e akomodimeve?

1 Një shpjegim dhe disa shembuj të “aftësive të kufizuara komplekse dhe të konsiderueshme” mund të gjendet në faqen 6 të Manualit të
Mësuesit. 

2 Shikoni manualin e portofolit për MCAS të nivelit të klasës dhe kompetencës për hollësitë dhe kërkesat e paraqitjes të portofoleve "niveli i 
klasës" dhe "kompetencë". 

3 Studentët që bëjnë MCAS-Alt në shkollën e mesme nuk do të fitojnë një Përcaktim Kompetence në lëndën e vlerësuar dhe prandaj nuk do 
të pranohen që të fitojnë një diplomë të shkollës së mesme. 

A ka studenti një aftësi të kufizuar komplekse dhe të konsiderueshme1 
që nuk e lejon të shfaqë plotësisht ose pjesërisht njohuritë dhe aftësitë 

mbi një test standard MCAS edhe me përdorimin e akomodimeve? 

(për shembull, një aftësi e kufizuar e konsiderueshme emocionale, 
sjelljeje, shëndetësore, neurologjike, motorike ose komunikimi) 

DHE 

Studenti po punon brenda ose pranë pritshmërive për nivelin e klasës 

A ka studenti një plan IEP ose 
504? 
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Studenti duhet të bëjë testin MCAS 
test në kompjuter ose në letër me ose 
pa akomodime; ose mund të merret 
në konsideratë për portofolet "niveli i 

klasës" ose "kompetencë" 

Studenti duhet të bëjë testin 
MCAS në kompjuter ose në 

letër në fushën përkatëse me 
veçori dhe akomodime të 

përshtatshme aksesibiliteti 

Studenti nuk pranohet të marrë akomodime 
testi apo të bëjë MCAS-Alt.  

Studenti duhet të bëjë testin standard MCAS 
duke përdorur veçoritë universale të 

aksesibilitetit, sipas nevojës. 
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