MAP Scores will not be sent home in hard copy form. You will now access them
via Otus.
With an Otus Family Account, you can obtain your student’s NWEA MAP reports
through the Otus platform. Please follow the directions below for accessing score
information by navigating to my.otus.com.

Step 1

Navigate to REPORTS in the left menu.

Step 2

Scroll to the NWEA MAP Logo. You can then
select Reading or Mathematics.
(For Spanish Reading, see final step)

Step 3

Spanish Reading scores can be found
under NWEA Grade-Level Norms and
selecting MAP Reading - Spanish

Las calificaciones de MAP ya no se enviarán al hogar en formato impreso.
Ahora, podrá acceder a ellas a través de Otus.
Con una cuenta familiar de Otus, puede obtener los informes de NWEA MAP de su
estudiante a través de la plataforma Otus. Siga las instrucciones que se encuentran a
continuación para acceder a la información de las calificaciones ingresando a
my.otus.com.

Paso 1

Haga clic en REPORTS (Informes), en el menú de la izquierda.

Paso 2

Desplácese hasta el NWEA MAP Logo. Luego,
puede seleccionar Reading (Lectura) o Mathematics
(Matemáticas).
(Para acceder a Spanish Reading (Lectura en español),
consulte el último paso.)

Paso 3

Las calificaciones de Spanish Reading (Lectura en
español) se pueden encontrar bajo NWEA Grade-Level
Norms, seleccionando MAP Reading - Spanish.

Wyniki MAP nie będą wysyłane do domu w formie papierowej. Teraz dostęp do nich
będzie uzyskiwany poprzez Otus.
Dzięki kontu rodzinnemu Otus można uzyskać raporty MAP NWEA ucznia za pośrednictwem
platformy Otus. Proszę postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby uzyskać dostęp
do informacji o wynikach przechodząc do my.otus.com.

Krok 1

Przejdź do REPORTS (Raporty) w menu po lewej stronie.

Krok 2

Przewiń do NWEA MAP Logo. Następnie można
wybrać Reading (czytanie) lub Mathematics
(matematyka).
(Opcja „Spanish Reading” (czytanie w języku
hiszpańskim) - patrz ostatni krok.)

Krok 3

Wyniki z Spanish Reading można (czytanie w
języku hiszpańskim) znaleźć w NWEA
Grade-Level Norms wybierając MAP Reading Spanish.

