TAGALOG

ANG GUIDE SA INYONG STAR STUDENT REPORT
CALIFORNIA ALTERNATE PERFORMANCE ASSESSMENT
DEPARTMENT OF EDUCATION NG CALIFORNIA
Ang guide na ito ay tutulong sa inyo na maintindihan ang report ukol sa inyong anak at ang
mga rekomendasyon na ibinabahagi. Ang ilang bahagi ng report ukol sa inyong anak ay
masinop na isinalin sa Tagalog at ang ibang bahagi ay isinalin sa pangkabuuan.

 Ang impormasyon tungkol sa inyong anak
Sa bahaging ito ay makikita ang mga sumusunod: student
number, petsa ng kapanganakan, grado ng inyong anak,
CAPA level, petsa kung kailan siya kumuha ng test,
paaralan, at distrito. Kung mayroon nito, lalabas din ang
inyong mailing address sa seksyon na ito.

 Liham ng Pagpapakilala mula sa State Superintendent
of Public Instruction
Mahal na Magulang/Tagapag-alaga,
Bawat taon, sinusukat ng Standardized Testing and
Reporting (STAR) Program ang progreso ng inyong anak sa
pagtupad ng California Content Standards na
nagpapaliwanag kung ano ang dapat malaman ng lahat ng
mga estudyante at kung ano ang dapat nagagawa nila sa
bawat grado. Ang inyong anak ay lumahok sa STAR
Program sa pamamagitan ng pagkuha ng California
Alternate Performance Assessment (CAPA). Sinusukat ng
CAPA ang pagkaunawa ng inyong anak sa mga piniling
California content standards.
Makikita sa report na ito ang iskor ng inyong anak sa CAPA
test. Hinihikayat ko kayong kausapin ang inyong anak at
ang (mga) titser ng inyong anak tungkol sa mga resultang
ito. Maliban sa pagbibigay sa inyo ng mahalagang impormasyon tungkol sa pagmomonitor sa progreso ng
inyong anak sa pag-aaral, nakakatulong sa atin ang mga iskor sa test na maunawaan kung gaano
kahusay ang ating mga paaralan at kung paano namin mapapahusay ang pinakamahalagang trabaho sa
lahat – ang paghahanda sa mga estudyante na magtagumpay sa paaralan at sa kinabukasan.

 Ang mga resulta ng inyong anak sa CAPA
Tingnan kung anong iskor ang nakuha ng inyong anak sa CAPA — tingnan ang mga patayô na
item na bar sa ilalim ng bawat subject heading. Ang bilang sa itaas ng bawat bar ay ang mismong
test score ng inyong anak sa subject na iyon. Ang level ng kakayahan ng inyong anak sa bawat
subject ay makikita sa mga may kulay na kahon sa kaliwa at sa text sa ilalim ng bawat itim na bar.
English-language arts at mathematics para sa lahat ng mga estudyante at science para sa mga
estudyante sa grade five, eight, at ten. Mayroong limang performance levels o level ng
kakayahan: advanced, proficient, basic, below basic, at far below basic. Ang layunin sa California
ay ang makapagtrabaho ang lahat ng mga estudyante sa proficient o advanced level. Ang CAPA
performance levels ay hindi katumbas ng performance levels sa ibang mga test sa STAR
Program.

 Mahahanap ninyo ang mga kompletong resulta sa STAR Program sa California Department of
Education (CDE) STAR Results Web page sa http://star.cde.ca.gov/ at ang accountability report
card ng inyong eskwelahan sa CDE School Accountability Report Card (SARC) Web page sa
http://www.ce.ca.gov/ta/ac/sa/. Maaari rin kayo humingi ng kopya ng SARC mula sa eskwelahan
ng inyong anak.

 Paano ko gagamitin ang mga resulta na ito ng STAR Program?
Imumungkahi ng bahaging ito ang mga paraan sa pagmomonitor ng kakayahan ng inyong anak
sa iskuwela, kabilang ang mga test sa classroom, mga gawaing-bahay, at mga grado. Gamitin

ang mga mapagkukunan ng impormasyon na ito upang kausapin ang titser ng inyong anak
tungkol sa mga ispesipikong bahagi kung saan siya dapat humusay.

 Tungkol sa CAPA
Ang bahaging ito ay nagbibigay ng karagdagang
impormasyon tungkol sa CAPA at kung paano ito
pinamamahalaan. Ipinapakita nito ang CAPA levels at
ang mga subject na tine-test at nagbibigay ito ng link sa
mga pamantayang ginagamit kapag tine-test ng CAPA
ang mga estudyante.
Kinukuha ng karamihan ng mga estudyante na
kwalipikado para sa CAPA ang assessment level na
alinsunod sa kanilang kasalukuyang grado sa eskuwela,
pero kinukuha ng ilang mga estudyante na may mga
komplikado at malaking kapansanan ang Level I
assessment. Ang itinakdang level ay walang kinalaman
sa kakayahan ng isang indibidwal sa isang partikular na
subject. Ang English–language arts, mathematics at
science ay laging ibinibigay sa parehong assessment
level.

 Karagdagang impormasyon tungkol sa STAR
Program
Ibinibigay ng seksyon na ito ang buod ng STAR program
at ibinibigay nito ang Web address ng STAR Program
Web page ng CDE.
Bagama’t maaaring kayang kumpletohin ng inyong anak
ang mga gawaing ibibigay sa test, ang performance level na makakamit ay batay sa iskor ng inyong anak
sa test na iyon. Kausapin ang titser ng inyong anak upang mas maunawaan ang progreso ng inyong anak.

