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Baitang: Kindergarten
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Sino ang Kumukuha ng Initial Alternate ELPAC?
Ang Initial Alternate ELPAC ay ibinibigay sa mga mag-aaral na: 

• may natatanging kapansanan sa pag-iisip at napagpasyahan ng kanyang pangkat ng 
pang-indibidwal na programa sa edukasyon na kailangan niya ng mga alternatibong 
assessment; at

• may mga magulang na kumuha ng isang home language survey na nagpakita na hindi 
Ingles ang pangunahing wika ng mag-aaral.

Kabuuang Puntos at Antas ng Kakayahan ni Andover

Kabuuang Puntos:
150
Kabuuang Antas ng Kakayahan:
Medyo Mahusay na Mag-aaral 
ng Ingles

ANTAS

2

Mga Antas ng Kakayahan para sa 
Kindergarten

Mahusay at Matatas sa Ingles
ANTAS 3 (160–199)
Medyo Mahusay na Mag-aaral ng Ingles
ANTAS 2 (144–159)
Baguhang Mag-aaral ng Ingles
ANTAS 1 (101–143)

Makikita sa pahina 2 ang karagdagang impormasyon tungkol sa puntos ni Andover.

Ano ang Initial Alternate ELPAC at Bakit Namin Isinasagawa Ito?
Inaalam ng assessment na ito ang mga mag-aaral na kailangan ng tulong sa Ingles. Tinutukoy rin ng 
Initial Alternate ELPAC ang kailangang suporta at instruksiyon ng mag-aaral sa iba't ibang asignatura 
upang maging mahusay sa paaralan. Dahil ang mga mag-aaral na kumukuha ng pagsusulit na ito ay 
nakikipag-usap sa iba't ibang paraan, maaaring piliin nilang makipag-usap gamit ang pagkilos, pagtitig, o 
paggamit ng isang Augmentative and Alternate Communication (AAC) device para tumugon sa mga test 
item na receptive (pakikinig at pagbasa) at expressive (pagsasalita at pagsulat). 
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Medyo Mahusay na Mag-aaral ng Ingles Kabuuang Puntos 150
Ang Kakayahan ng Mag-aaral sa Bawat Antas

Mahusay at Matatas sa Ingles—ANTAS 3 (160–199)
Ang mga mag-aaral sa antas na ito ay may sapat nang kakayahan sa Ingles para 
makipag-usap at matuto sa paaralan. Maaaring paminsan-minsan ay kailangan nila 
ng tulong sa Ingles para maunawaan ang mga pang-baitang na impormasyong 
binago para sa mga mag-aaral na may natatanging kognitibong kapansanan.

Ang nakuhang 
puntos ng 

iyong anak ay 
nasa Antas 2.

Medyo Mahusay na Mag-aaral ng Ingles—ANTAS 2 (144–159)
Ang mga mag-aaral sa antas na ito ay paminsan-minsang nakagagamit ng Ingles 
sa pakikipag-usap at pagkatuto sa paaralan. Kadalasan ay kailangan nila ng tulong 
sa Ingles para maunawaan ang mga pang-baitang na impormasyong binago para 
sa mga mag-aaral na may natatanging kognitibong kapansanan.

Baguhang Mag-aaral ng Ingles—ANTAS 1 (101–143)
Ang mga mag-aaral sa antas na ito ay nagsisimulang paunlarin ang kakayahan nila 
sa Ingles. Kailangan pa nilang makipag-usap at matuto sa paaralan. Kailangan nila 
ng malaki-laking tulong sa Ingles para maunawaan ang mga pang-baitang na 
impormasyong binago para sa mga mag-aaral na may natatanging kognitibong 
kapansanan.

Ipinahihiwatig ng resulta ng Initial Alternate ELPAC na kailangang kumuha ni Andover ng Summative 
Alternate ELPAC tuwing tag-sibol hanggang siya ay ma-reclassify. Hinihikayat ka naming suriin ang 
mga resulta ng pagsusulit na ito kasama ang guro at mga miyembro ng pangkat ng pang-indibidwal na 
programa sa edukasyon ng iyong anak upang matukoy ninyo ang susunod na mga hakbang.

Mga Mapagkukunang Impormasyon para sa Magulang/Tagapangalaga

Bumisita sa website ng Starting Smarter sa https://elpac.startingsmarter.org/ upang
• maunawaan ang ulat ng puntos ng iyong anak,
• masuri ang mga halimbawang tanong sa pagsusulit,
• makahanap ng mga libreng mapagkukunang impormasyon na susuporta sa pagkatuto ng iyong 

anak, at
• makita ang gabay ng mga magulang para maunawaan ang ELPAC.

Ang kumpletong resulta ng mga paaralan, distrito, at estado ay matatagpuan sa website ng Mga Resulta 
ng Pagsusulit sa mga Pagtatasa ng California sa https://caaspp-elpac.cde.ca.gov/.

Pahina 2 ng 2




