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Ika-29 ng Enero, 2016 
 
Mahal na Magulang/Tagakalinga: 
 
Ang California Assessment of Student Performance and Progress, o CAASPP, na pumalit sa 
Standardized Testing and Reporting, o Programang STAR, ang bagong sistema ng pagsusulit sa 
California na naglalayong magbigay ng impormasyong magagamit sa pagmomonitor ng pag-unlad 
at maniniguro na lahat ng mga estudyanteng liliban sa hayskul ay handa na para sa kolehiyo at 
karera. Kabilang sa CAASPP ang nakabatay sa kompyuter na mga Smarter Balanced Summative 
Assessment sa sining at matematika sa wikang Ingles sa mga antas 3-8, at 11, gayon din ang mga 
pagsusulit sa agham na nakasulat sa papel para sa mga antas 5, 8 at 10. 
 
Ang Mataas na Paaralan ng Jefferson Union sa Distrito ang mangangasiwa sa mga Smarter 
Balanced Summative Assessment sa mga linggo ng Abril 11 - Abril 29 (tingnan ang pahina ng 
timeline sa website ng Komunikasyon at Administrasyon). Kung gusto mo ng higit pang kaalaman 
tungkol sa Smarter Balanced at sa sistemang CAASPP, magkakaroon ng isang pulong 
pangkomunidad sa bawat sityo ng paaralan. Susunod ang higit pang mga detalye ng pulong 
pangkomunidad. Samantala, para maging pamilyar sa uri ng mga tanong sa pagsusulit na nasa 
kompyuter, maaaring makita mo at ng iyong estudyante ang ensayong pagsusulit na online sa 
pahina ng California Department of Education (CDE) Smarter Balanced Practice Test Web sa 
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/practicetest.asp. 
 
Kasunod ng pagsusulit sa panahon ng tagsibol 2016, ang mga estudyante ay tatanggap ng mga ulat 
ng indibidwal na iskor. Ang mga ulat ng iskor ng estudyante ay ipapadala sa bahay ng mga 
magulang at maglalaman ng kabuuang iskor, isang paglalarawan ng natamong antas ng estudyante 
sa sining sa wikang Ingles at matematika, at iba pang impormasyon. Mahalagang tandaan na ang 
mga iskor na ito ay hindi maaaring ihambing sa mga puntos na dati nang nakamit ng iyong anak sa 
mga pagsusulit ng Programang STAR dahil ang pagsusulit na ito ay nakabatay sa bagong mga 
Common Core State Standard, na may ibat-ibang uri ng mga tanong sa pagsusulit, at hindi iuulat 
gamit ang mga kategorya sa pag-uulat ng Programang STAR.  
 
Ang mga resulta ng pagsusulit na ito ay gagamitin din bilang istatus ng Early Assessment Program 
(EAP) ng estudyante. Ang Early Assessment Program (EAP) ay dinesenyo upang bigyan ang mga 
estudyante, ang kanilang mga pamilya, at mga hayskul ng maagang senyales ng kahandaan ng mga 
estudyante para sa antas ng kolehiyong Ingles at matematika. Gagamitin ng California State 
University (CSU) at ng mga kalahok na mga California Community College (CCC) ang mga resulta 
ng estudyante mula sa mga Smarter Balanced Summative Assessment bilang istatus sa EAP ng 
estudyante sa Ingles at matematika. Ang paglabas ng mga resulta ay hindi makakaapekto sa 
aplikasyon ng estudyante para makapasok. Ginagamit lamang ang mga resulta upang malaman ang 
paglulugar sa mga estudyante pagkatapos nilang matanggap sa unibersidad. Upang magkaroon pa 
ng higit pang kaalaman tungkol sa EAP, bumisita lamang sa 
http://www.cde.ca.gov/ci/gs/hs/eapindex.asp 
 
Bilang panghuli, nais ipaalam sa iyo ng Mataas na Paaralang Jefferson Union sa Distrito na ang 
Seksiyon 852 ng Titulong 5 ng Koda ng mga Patakaran ng California ay 
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nagpapahintulot sa magulang o tagakalinga na magsumite sa paaralan ng isang nakasulat na 
taunang kahilingan para iliban ang kanyang anak mula sa alinman o lahat ng bahagi ng alin 
mang pagsusulit na ibinigay ayon sa Education Code Section 60640 para sa taon ng pag-aaral. 
Kung ang magulang o tagakalinga ay nagsumite ng kahilingan ng pagliban makaraan ang 
simula ng pagsusulit, alin mang (mga) pagsusulit na natapos bago naisumite ang kahilingan ay 
iiskoran at ang mga resulta ay iuulat sa mga magulang o tagakalinga at isasama sa mga rekord 
ng estudyante. Kung gusto mong hindi makasama ang iyong estudyante sa mga pagtatasa ng 
CAASPP, sumunod lamang sa prosesong nakalista sa ibaba sa o bago sumapit ang ika-21 ng Marso, 
2016.  
 

1. Bisitahin ang website ng Distrito sa www.juhsd.net 
2. I-klik ang DEPARTMENTS>EDUCATIONAL SERVICES>ASSESSMENTS>CAASPP 
3. I-print at sagutan ang Pormularyong Opt Out. 
4. Gumawa ng appointment para isumite ang pormularyo sa punung-guro ng iyong 

estudyante. 
5. Makipagkita sa punung-guro. 

 
Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa pangangasiwa ng CAASPP, maki-ugnay 
lamang sa Pangalawang Punong-guro sa Pagpapayo ng paaralan.  

 

Pangalawang Punong-guro 

JHS OHS TNHS THS WHS 
Letty Gonzalez 

lgonzalez@juhsd.net 
650-550-7796 

Elin Peinado 
epeinado@juhsd.net 

650-550-7308 

Megan Carey 
mcarey@juhsd.net 

650-550-7673 

Monica Casey 
mcasey@juhsd.net 

650-550-7843 

Jennifer Leeper 
jleeper@juhsd.net 

650-550-7472 
 

 
 
 

 


