
1 

 

Ika-29 ng Enero, 2016  
 
Mahal na mga Magulang at Tagakalinga:  
s 
Sa Abril 2016, ang inyong estudyante ay lalahok sa mga pagsusumang pagtatasa ng Smarter 
Balanced na inihanay sa mga Common Core State Standard (CCSS). Lahat ng estudyante (maging 
ang mga estudyanteng may kapansanan at mga mag-aaral ng Ingles ay inaasahan ang katulad na 
paglahok at paggampan sa mga pagtatasang pang-estado. Sa pagkilala sa pagkakaiba-iba ng mga 
katangian at pangangailangan ng mga estudyanteng lalahok sa mga pagtatasang ito, ang mga gamit 
sa aksesibilidad ay binuo ng Smarter Balanced Consortium. Ang tatlong uri ng mga katangian ng 
aksesibilidad na makukuha upang makatulong sa mga estudyante ay:  
 

● Unibersal na mga gamit (makukuha ng lahat ng estudyante)  
● Mga itinakdang suporta (makukuha kung tinukoy ng isang nakatatanda o pangkat)  
● Mga akomodasyon (ang makukuhang pangangailangan ay dokumentado sa Individualized 
Education Program o Planong 504. Pakitandaan na ang mga estudyanteng may IEP o Planong 504 ay 
tatanggap ng mga akomodasyon ayon sa kanilang IEP o Planong 504.  
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga katangian ng aksesibilidad, bumisita 
lamang sa http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/access.asp  

Ang Kagawaran ng Edukasyon ng California ay nagmungkahi na a 
ng mga distrito ay bumuo ng isang proseso sa pagtatalaga ng itinakdang mga suporta. Ang mga 
tagapangasiwa sa Distrito ng JUHSD at ang mga Pangalawang Punong-guro sa Pagpapayo ay 
nagpulong at nagkasundo na ang input ng lahat ng  estudyante ay mahalaga sa pagtukoy sa 
itinalagang mga suporta. Kayat sa simula ay bibigyan ang lahat ng estudyante ng itinalagang mga 
suporta na nakalista sa ibaba: 
 
Itinalagang mga Suporta Paglalarawan Mga Rekomendasyon sa Paggamit 

Kontrast sa Kulay (Itim sa 
Puti)  

Magagawa ng mga estudyanteng 
iangkop ang background ng iskrin o 
kulay ng font, batay sa mga 
pangangailangan o kagustuhan ng 
estudyante. Maaaring kabilang dito 
ang pagpapalit ng mga kulay para 
sa kabuuang interface o pagpili sa 
kulay ng font at background. 

Ang mga estudyanteng may 
kahirapan sa atensyon ay maaaring 
mangailangan ng suportang ito sa 
pagtingin sa nilalaman ng pagsusulit. 
Maaaring kailanganin din ito ng ilang 
estudyanteng may mga kapansanan 
sa pagtingin o iba pang kapansanan 
sa limbag (kabilang ang mga 
kapansanan sa pagkatuto). Ang 
pagpili ng mga kulay ay kailangang 
batay sa ebidensiya na ang mga 
pagpipiliang kulay ay sang-ayon sa 
mga pangangailangan ng estudyante. 

Teksto-sa-salita (para sa 
mga item na math stimuli 
at mga item sa ELA, hindi 

Ang teksto ay binabasa nang 
malakas sa estudyante sa  
pamamagitan ng inilakip na teksto-

Ang mga estudyanteng nahihirapang 
magbasa ay maaaring mangailangan 
ng tulong upang makuha ang 
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sa pagbabasa ng mga sipi)  sa-teknolohiya sa pagsasalita. 
Makakayanang kontrolin ng 
estudyante ang bilis gayon din ang 
pagtaas o pagbaba ng lakas ng 
boses sa pamamagitan ng kontrol 
sa bolyum.  
 

pagtatasa kung saan lahat o ilang 
bahagi ng pagtatasa ay binabasa 
nang malakas. Ang suportang ito ay 
maaaring kailanganin ng mga 
estudyanteng may kapansanan sa 
pagbabasa, o ng mga estudyanteng 
bulag at wala pang akmang mga 
kakayahan sa braille. Ang suportang 
ito ay malamang na nakalilito at 
maaaring makahadlang sa 
paggampan ng mga estudyanteng 
hindi regular na tumatanggap ng 
suporta habang tinuturuan. Ang mga 
estudyanteng gumagamit ng teksto-
sa-salita ay mangangailangan ng mga 
headphone maliban kung sinubukan 
na nang indibidwal sa hiwalay na 
lugar.  

Masking Kabilang sa masking ang pagtatakip 
sa nilalamang hindi kagyat na 
kailangan o maaaring 
makagambala sa estudyante. Sa 
pamamagitan ng masking, 
maaaring ituon ng mga estudyante 
ang kanilang pansin sa partikular na 
bahagi ng pagsusulit. 
 

Ang mga estudyanteng may 
kahirapan sa pansin ay maaaring 
mangailangan ng pagtatakip 
(masking) ng nilalaman na hindi 
kagyat na kailangan o kaya ay 
makakagambala sa oras ng 
pagtatasa. Ang suportang ito ay 
maaaring kailanganin din ng mga 
estudyanteng may kapansanan sa 
limbag (kabilang ang kapansanan sa 
pagkatuto) o mga kapansanang 
biswal. Sa masking ay nagagawan ng 
mga estudyante na maitago at 
mailantad ang indibidwal na mga 
pagpipiliang sagot, gayon din ang 
lahat ng mga butong 
pangnabigasyon at mga menu. 

Isinalin na mga alituntunin 
sa pagsusulit 
(matematika) - para sa 
hindi-tubong mga  
nagsasalita ng Ingles 

Ang salin ng mga alituntunin sa 
pagsusulit ay isang suporta sa wika 
na makukuha bago ang pagsisimula 
ng aktuwal na mga item ng 
pagsusulit. Maaaring makita ng 
mga estudyante ang mga 
alituntunin sa pagsusulit sa ibang 
wika. Bilang nakapaloob na 
itinalagang suporta, ang mga 
isinaling tagubilin sa pagsusulit ay 
awtomatikong bahagi ng 
itinalagang suporta sa pagsasalin. 

Magagamit ng mga estudyanteng 
limitado ang mga kakayahan sa 
wikang Ingles ang suporta na 
isinaling mga alituntunin. Ang 
suportang ito ay gagamitin lamang 
ng mga estudyanteng bihasang 
magbasa sa ibang wika at hindi 
mahusay sa Ingles. 

Mga salin (mga glosaryo) 
(para sa mga item sa 
matematika) – para sa 
hindi-tubong mga 
nagsasalita ng Ingles  
 

Ang isinalin na mga glosaryo ay 
suporta sa wika. Ang isinalin na 
mga glosaryo ay inilaan sa piling 
mga terminong construct-
irrelevant sa matematika. Ang mga 
salin para sa mga terminong ito ay 

Magagamit ng mga estudyanteng 
limitado ang mga kakayahan sa 
wikang Ingles (kahit itinalaga o hindi 
bilang ELLs o ELLs na may mga 
kapansanan) ang isinaling glosaryo 
para sa mga partikular na mga item. 
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lumilitaw sa iskrin ng kompyuter 
kapag iki-klik ito ng mga 
estudyante. Makikita ng mga 
estudyanteng nagbukas ng setting 
ng glosaryo sa wika ang isinalin na 
glosaryo. Makakapili rin ang mga 
estudyante ng icon ng audio 
kasunod ng termino ng glosaryo at 
makakarinig ng rekording ng audio 
ng glosaryo.   

Maaaring mangailangan ang 
estudyante ng dagdag na kabuuang 
oras upang tapusin ang pagtatasa 
dahil sa paggamit ng suportang ito. 
 

Mga salin (stacked) (para 
sa mga item saa 
matematika) - para sa 
hindi-tubong mga 
nagsasalita ng Ingles  
 
(Espanyol Lamang) 

Ang mga salin na stacked ay 
suporta sa wika. Ang mga salin na 
stacked ay makukuha ng ilang 
estudyante; ang mga salin na 
stacked ay maglalagay ng buong 
salin ng bawat item sa pagsusulit sa 
itaas ng orihinal na item sa Ingles. 
 

Sa mga estudyanteng hindi Ingles 
ang pangunahing wika at gumagamit 
ng suporta sa dalawahang wika sa 
silid-aralan, ang paggamit ng stacked 
na (dalawahang wika) salin ay 
maaaring angkop. Lumalahok sa 
pagtatasa ang mga estudyante 
anuman ang wika. Ang suportang ito 
ay magdaragdag sa load ng 
babasahin at kognitibong load. 
Maaaring mangailangan ang 
estudyante ng dagdag na kabuuang 
oras upang tapusin ang pagtatasa 
dahil sa paggamit ng suportang ito. 

 
Kapag ang mga nasa ika-11 antas ay kumuha ng Smarter Balanced Training Test sa Pebrero-Marso 
2016, maipapakita sa kanila ang sari-saring mga tampok na aksesibilidad. Sa panahong ito, 
bawat indibidwal na estudyante ay magkakaroon ng pagkakataong magpasya kung 
aling mga itinalagang suporta ang hindi kapaki-pakinabang. Aaalisin ng mga 
koordineytor na nasa lugar ng pagsusulit ang itinalagang mga suporta para sa aktuwal na pagtatasa 
sa Abril 2016.   
 
Upang maging pamilyar sa mga tampok na aksesibilidad at makita ang halimbawang mga 
problema galing sa pagtatasa ng SBAC, bumisita lamang sa http://www.caaspp.org/ at sundan ang 
mga hakbang na ito:  

I-klik ang icon ng mga Pagkuha ng Pag-ensayo at Pagsasanay sa Pagsusulit>  
I-klik ang icon sa Ensayong Interface ng Estudyante at Pagsasanay sa 
Pagsusulit. I-klik ang Sign in > Piliin ang antas ng grado (piliin ang antas 11) 
> I-klik ang Oo> Piliin ang Matematika o Pagsasanay na ELA sa Pagsusulit> 
(Buksan ang mga Suportang Itinalaga)> I-klik ang Pumili>I-klik ang 
Simulan ang Pagsusulit Ko. 

Kung may katanungan ka pa, maki-ugnay lamang sa Pangalawang Punong-guro ng Pagpapayo sa 
paaralan.  
 

Pangalawang Punong-guro ng Pagpapayo 

JHS OHS TNHS THS WHS 
Letty Gonzalez 

lgonzalez@juhsd.net 
650-55-7796 

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 
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