TAGALOG

ANG GUIDE SA INYONG STAR STUDENT REPORT
CALIFORNIA STANDARDS TESTS
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, 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 California Standardized Testing and
Reporting (STAR) na Programa ang progreso ng inyong anak
sa pagtugon sa world class content standards ng California.
Inilalarawan ng standards na ito ang 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 Modified Assessment (CMA). Sinusukat
ng CMA ang pag-unawa ng inyong anak sa mga piniling
California content standards.

Depende sa grade
level ng inyong
anak, ang nilalaman
ng bahaging ito ay
mag-iiba-iba.

Makikita sa report na ito ang iskor ng inyong anak sa CMA.
Hinihikayat ko kayong kausapin ang inyong anak at ang (mga)
titser ng inyong anak tungkol sa mga resulta. Nakakatulong sa
atin ang mga resulta ng CMA na maunawaan kung gaano
kahusay ang ating mga paaralan at kung paano natin 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 CMA
Ang inyong anak ay sinuri para sa English-language arts, mathematics, at/o science (grade five at eight). Ang
mga iskor ay ibinibigay para sa subject ng alinman sa CMA tests na kinuha ng inyong anak. Kung hindi kinuha
ng inyong anak ang isa o higit pa sa mga test na ito, o kung ang isang iskor ay hindi iniulat, ito ay nakasulat sa
report ng iyong anak.
Ang scale scores at performance levels ng inyong anak. Tingnan kung anong iskor ang nakuha ng inyong
anak sa CMA— tingnan ang mga patayô na itim na bar sa ilalim ng bawat subject heading. Kung ang inyong
anak ay nasa grade three, four, o five, ang numero sa ibabaw ng bawat bar ay ang mismong test score ng
inyong anak sa subject na iyon. Ibinibigay ng mga may kulay na kahon sa kaliwa at ng text sa ibaba ng bawat
itim ng bar ang performance level ng inyong anak sa bawat subject na sinuri. May limang performance levels:
advanced, proficient, basic, below basic, at far below basic. Ang layunin sa California ay ang mapunta ang
lahat ng mga estudyante sa proficient o advanced level.
Ang mga iskor ng inyong anak--Para sa grade six, seven, o eight, tingnan ang mga itim na vertical bars sa
ilalim ng heading para sa bawat sinuri na subject upang malaman kung ano ang nakuha ng inyong anak sa
CMA. Ang numero sa ibabaw ng bawat bar ay ang porsiyentong wastong sagot ng inyong anak sa subject na
iyon.

 Paano ko gagamitin ang mga resulta na ito ng STAR Program?
Iminumungkahi 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. Maaari ninyong 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.

 Karagdagang impormasyon tungkol sa mga resulta ng inyong anak sa test
Para sa grade three hanggang five, ipinapakita ng mga charts
na ito ang resulta para sa inyong anak sa iba’t-ibang content
areas para sa bawat test na ginawa. Ang subject para sa bawat
test ay nakalista sa ibabaw ng bawat chart. Kasama sa mga
report para sa mga estudyante ang English–language arts at
mathematics para sa grade three, four, at five at science para
sa grade five.

Depende sa grade
level ng inyong
anak, ang nilalaman
ng bahaging ito ay
mag-iiba-iba.

Katabi ng pangalan ng bawat content area ang numero at
persentahe ng mga katanungan na wastong sinagot ng inyong
anak sa content area na iyon, na kinakatawan ng isang
diamond sa chart.
Ang mga katanungan tungkol sa CMA ay nakagrupo sa content
areas sa kaliwa ng bawat chart. Ang content areas ay
nakabatay sa California content standards, at inilalarawan nito
kung ano ang dapat malaman ng inyong anak at ang kanyang
dapat magawa sa bawat grade. (Kung hindi kinuha ng inyong
anak ang alinman sa mga CMA tests na inaasahan para sa
kanyang grade level o kung walang score na mairereport, ito’y
nakasulat sa report.)
Ang seksyon na ito ay hindi lumalabas sa STAR Student Report
para sa CMA para sa mga estudyante na nasa grade six,
seven, at eight.

 Tungkol sa CMA
Inilalarawan ng seksyon na ito ang CMA, ang pinakabagong
test sa Standardized Testing and Reporting Program.
Karagdagang impormasyon tungkol sa STAR Program
Ang bahaging ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa
kung paano makakuha ng mga sagot sa inyong mga
katanungan tungkol sa STAR Program at sa mga resulta ng
inyong anak sa CMA. Bisitahin ang CMA Web page ng
California Department of Education sa
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sr/cmastar.asp para sa
background information, participation criteria, test blueprints, at
mga sampol na katanungan sa test
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Depende sa grade
level ng inyong anak,
ang nilalaman ng
bahaging ito ay magiiba-iba.

 Pagsulat ng Aplikasyon
Para sa grade seven, sinasabi ng seksyon na ito ang resulta ng
inyong anak para sa test sa pagsusulat kung kinuha ng inyong
anak ang CMA writing test. (Kung hindi kinuha ng inyong anak
ang CMA writing test o kung ang score ay hindi makuha upang
ireport, ito ay nakasulat sa report.)
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