
Marso 2023 

 

Minamahal na Magulang/Tagapag-alaga: 

 

Ngayong tagsibol, kukuha ang iyong anak ng pagsusulit bilang bahagi ng Pagtatasa ng 

California sa Pagganap at Pag-unlad ng Estudyante (California Assessment of Student 

Performance and Progress, CAASPP). Mahalaga ang iyong suporta sa tagumpay ng iyong 

anak. Ang layunin ng sulat na ito ay magbigay sa iyo ng mga detalye tungkol sa pagsusulit sa 

taong ito. 

 

Kinikilala namin na ang isang pagtatasa ay hindi makapagbibigay sa amin ng kumpletong 

larawan ng akademiko at kapakanan sa panlipunang-kamalayan (social-emotional) ng iyong 

anak. Ang CAASPP ay isa sa ilang sukatan, kasama ng mga report card, obserbasyon ng guro, 

at gawain sa klase, na ginagamit upang lumikha ng kumpletong larawan ng pag-unlad sa 

paaralan ng isang estudyante. 

 

Ang aming layunin ay itaguyod ang pagiging patas sa pamamagitan ng pagtiyak na ang lahat 

ng estudyante ay handang-handa gamit ang mga kasanayan at kaalaman na kinakailangan 

upang makipagtulungan at makipagkumpitensya sa kanilang mga kasamahan sa anumang 

kapaligiran. Ang Mga Common Core na Pamantayan (Common Core Standards, CCSS) ay 

nilikha na nasa isip ang layuning ito. Ang pagsusulit na kukuhanin ng iyong estudyante ngayong 

Tagsibol ay inilaan upang magbigay ng impormasyon na maaaring gamitin upang subaybayan 

ang pag-unlad ng estudyante at tiyakin na aalis sa mataas na paaralan ang lahat ng estudyante 

na handa para sa kolehiyo at karera. 

 

Ang balangkas ng aming pagtatasa para sa 2022-2023 ay binubuo ng mga sumusunod: 

 

  *   Ang Smarter Balanced na pagtatasa para sa sining sa Wikang Ingles at matematika sa 

ikatlo hanggang ikawalong baitang, at ikalabing-isang baitang. 

 

  *   Pagsusulit sa Agham ng California (California Science Test, CAST), at ang Alternatibong 

Pagtatasa ng California (California Alternate Assessment, CAA) para sa Pagsusulit sa Agham 

para sa lahat ng estudyante sa ikalima, ikawalong baitang, at isang beses habang nasa mataas 

na paaralan ang estudyante. 

 

  *   Alternatibong Pagtatasa ng California (California Alternate Assessment, CAA) para sa 

Sining sa Wikang Ingles at matematika sa ikatlo hanggang ikawalong baitang, at ikalabing-isang 

baitang. 

 

  *   Espanyol na Pagtatasa ng California (California Spanish Assessment, CSA) para sa Sining 

sa Pagbasa/Wika sa ikatlo hanggang ikawalong baitang, at mataas na paaralan. 

 

Gaganapin ang pagsusulit sa mga paaralan mula 4/10/23 - 6/14/23. Nagtatakda ang mga 

paaralan ng sarili nilang mga tiyak na petsa. 

 

Ikaw ay isang mahalagang bahagi ng edukasyon ng iyong anak. Upang tulungan ang iyong 

anak na maghanda para sa pagsusulit, maaari mong: 



 

  *   Pag-usapan ang tungkol sa pagsusulit sa iyong anak at tugunan ang pagkabalisa sa 

pagsusulit kung nakakatulong iyon. 

 

  *   Hikayatin ang iyong anak na kumuha ng praktis na 

pagsusulit:  https://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html 

 

Online na Mga Praktis at Pagsasanay na Pagsusulit<https://www.caaspp.org/practice-and-

training/index.html> 

www.caaspp.org 

Mga Link sa Online na Praktis na Pagsusulit at Pagsasanay 

 

 

Ang mga praktis na pagsusulit ay isang mahusay na paraan upang i-preview ang pagsusulit, 

tingnan ang mga sample na tanong, at magsanay gamit ang mga tool at mapagkukunan 

(halimbawa, highlighter, kalkulator). 

 

  *   Paalalahanan ang iyong anak na nais mo at ng kanilang guro na subukan nila ang kanilang 

makakaya at nariyan ka upang tulungan sila sa buong proseso. 

 

  *   Siguraduhin na makakakuha ng maayos na tulog ang iyong anak at isang masustansyang 

almusal bago ang pagsusulit. 

 

Ang mga ulat ng marka ng indibidwal na estudyante ay magiging available sa parent portal sa 

simula ng 2023-2024 taon ng pag-aaral. Kung mayroon kang anumang alalahanin sa proseso 

ng pagsusulit ng CAASPP, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong guro at/o punong-guro. 

Kung gusto mo ng karagdagang impormasyon tugnkol sa CAASPP, mangyaring bisitahin ang 

CAASPP Web page ng Kagawaran ng Edukasyon ng California (California Department of 

Education, CDE) sa www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/<http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/>. 

 

Salamat sa iyong dedikasyon sa pagtulong sa lahat ng ating mga anak na magtagumpay! 

 

 

Taos-puso, 

 

Dr. Erika Simmons 

 

Direktor, Mga Serbisyo sa Pagtatasa (Assessment Services) 
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