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Indianapolis Indiana.

English Language Proficiency
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PANGKABUUANG PAGSUSURI | Baitang 5 .

Mga Resulta ni Indianapolis sa Baitang 5 sa
English Language Proficiency Assessments for California

Ang Kabuuang Puntos ni Indianapolis na 1525 ay nasa Antas 3.
Ang mga mag-aaral sa antas na ito ay may moderately binuo mga kasanayan sa Ingles.
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Hindi maiuulat ang kasaysayan ng puntos sa taong ito.
Kung kukunin ni Indianapolis ang pagsusulit sa
susunod na taon, ipapakita sa bahaging ito ang
kasaysayan ng puntos.
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Ang graph sa Binibigkas na wika na inila lara wan dito ay nagpapaki ta ng iyong naka mit n a
marka a t an tas.

Ang marka para sa Binibigkas n a Wika ay,

Ang graph sa Nakasu lat na wika na inila lara wan dito ay nagp apaki ta ng iyong naka mi t na
marka a t an tas.
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Ang Puntos sa Binibigkas na Wika ay kombinasyon ng pagganap ni
Indianapolis sa Pakikinig at Pagsasalita, na ipinapakita sa ibaba.
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1560 | Antas 3

Ang marka para sa Naka su lat na W ika ay,
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Ang Puntos sa Nakasulat na Wika ay kombinasyon ng pagganap ni
Indianapolis sa Pagbasa at Pagsulat, na ipinapakita sa ibaba.

Lubos na
Maunlad

Nagsisimula

g

■

Pagbasa

Para sa

, ang iyong pag ganap ay nabibilan g sa medyo

mau nlad/ka ta mta man g antas.

Pagsulat

Para sa

medyo maun lad/katamta mang antas.

, ang iyong paggan ap ay nabibilang sa

Medyo Maunlad
Katamtamang
Maunlad

Lubos na
Maunlad

v
v

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagsusuring ito, bisitahin ang website ng puntos ng pagsusuri sa https://elpac.startingsmarter.org/. Kung mayroon kang
mga katanungan tungkol sa mga resulta sa ELPAC ng iyong anak, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong paaralan para sa karagdagang impormasyon.
-_-;-_-;1525_-_1510_1560

I

I

Gabay ng Magulang/Tagapag-Alaga sa
Ulat ng Puntos ni Indianapolis sa English Language Proficiency Assessments for
California (ELPAC)
STUDENT #:

9999988004

PETSA NG KAPANGANAKAN:

BAITANG:

5

PETSA NG PAGSUSURI:

08/05/2009
March 06, 2019

PARA SA MAGULANG/TAGAPAG-ALAGA NI:
INDIANAPOLIS INDIANA
1234 MAIN STREET UNIT 1234
YOUR CITY, CA 12345

Paaralan

California Elementary School

LEA:

California Unified

CDS:

99999919999991

Ipinapakita ng ulat na ito ang mga resulta ni
Indianapolis sa English Language
Proficiency Assessments for California, ang
pagsusulit ng estado sa kasanayan sa
Ingles. Nagbibigay ang ELPAC ng
impormasyon sa taunang pag-unlad ng
iyong anak patungo sa kasanayan sa
Ingles.
Matatagpuan sa ibaba ang impormasyon
upang matulungan kang maunawaan ang
ELPAC, pati na rin mga ideya para
suportahan ang patuloy na pag-unlad sa
Ingles ng iyong anak.

Ano ang ELPAC?
Sinusukat ng Summative English Language Proficiency Assessments for California (ELPAC) ang pag-unlad ng mag-aaral tungo sa pagtugon sa California English
Language Development Standards (ELD Standards), ang mga kasanayan sa wikang Ingles na kailangan para magtagumpay sa paaralan.
Ang Summative ELPAC ay
• Binibigay bawat tagsibol sa mga mag-aaral na natukoy bilang mag-aaral ng Ingles
• Naglalaman ng mga tanong tungkol sa Pakikinig, Pagsasalita, Pagbasa, at Pagsulat

Ang mga resulta sa ELPAC ng iyong anak ay:
• Isang sukat ng kasanayan sa Ingles na dapat tingnan kasama ng ibang impormasyon tulad ng pagsusulit, takdang-aralin, at grado.
• Maaring gamitin para matulungan kang kausapin ang guro ng iyong anak tungkol sa progreso ng pag-unlad sa wikang Ingles ng iyong anak
• Maaaring gamitin upang malaman kung handa na ang mag-aaral na maging reclassified as fluent English proficient (RFEP)
Mga Antas sa ELPAC
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Ang Mga Karaniwang Nagagawa ng Mga Mag-aaral sa Bawat Antas
Ang mga mag-aaral sa antas na ito ay may lubos na maunlad na mga kasanayan sa Ingles.
• Karaniwan ay kaya nilang gamitin ang Ingles para matuto ng bago sa paaralan at makipag-ugnayan sa iba.
• Minsan ay maaaring kailangan nila ng tulong sa paggamit ng Ingles.

Ang mga mag-aaral sa antas na ito ay may katamtamang maunlad na mga kakayahan sa Ingles.
• Minsan ay kaya nilang gamitin ang Ingles para matuto ng bago sa paaralan at makipag-ugnayan sa iba.
• Maaaring kailangan nila ng tulong sa Ingles para makaugnay sa di-gaanong alam na paksa sa paaralan at lipunan.
Ang mga mag-aaral sa antas na ito ay may medyo maunlad na mga kakayahan sa Ingles.
• Madalas ay kailangan nila ng tulong sa Ingles para matuto ng bago sa paaralan at makaugnay sa lipunan.
• Kadalasan ay kaya nilang gamitin ang Ingles para sa simpleng pakikipag-ugnayan.

Ang mga mag-aaral sa antas na ito ay nasa simulang yugto ng pagpapaunlad ng mga kakayahan sa wikang Ingles.
• Madalas, kailangan ng maraming tulong sa Ingles para matuto ng bago sa paaralan at makaugnay sa lipunan.
• Maaaring may alam silang unting mga salita at parirala sa Ingles.

Inilalarawan ng 4 na antas ng ELPAC na ipinapakita sa table sa itaas ang karaniwang kayang gawin ng mag-aaral gamit ang Ingles sa bawat antas ng ELPAC.
Ipinapakita ng table sa ibaba kung paano nauugnay ang 4 na antas ng ELPAC na ito sa 3 antas ng kakayahan na inilarawan sa ELD Standards.
Mga Antas sa ELPAC
Mga Antas ng Kakahayan ayon sa Mga
Pamantayan ng ELD

Antas 1
Emerging (umuusbong) 一
nangangailangan ng
malaking tulong sa wika

Antas 2
Expanding (lumalawak) 一
nangangailangan ng
katamtamang tulong sa wika

Antas 3

Antas 4
Bridging (umuugnay) 一
nangangailangan ng kaunting
tulong sa wika

Paano ko matutulungan ang anak ko?
• Regular na magbasa sa iyong anak, o pabasahin ang iyong anak sa iyo.
• Gumamit ng mga larawan at tanungin ang iyong anak kung ano ang nakikita niya sa larawan o kung ano ang nangyayari sa larawan.
• Bigyan ang iyong anak ng mga pagkakataon na gumamit ng wika sa labas ng paaralan.
• Kausapin ang guro ng iyong anak tungkol sa Pakikinig, Pagsasalita, Pagbasa, at Pagsulat ng iyong anak para suportahan ang pag-unlad ng iyong anak.

