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PARA SA PAMILYA NI:
FIRSTNAME E. LASTNAME
310 DEMO ST
DEMOLAND, CA 93555

Kabuuang Antas ng
Kakayahan at
Kabuuang Puntos

Mahusay at Matatas sa
Ingles
Kabuuang Puntos: 600

Ano ang ibig sabihin ng puntos ng aking
anak?
Kamakailan ay kinuha ni Firstname ang Initial ELPAC,
isang pagsusulit na tinutukoy ang mga mag-aaral na
nangangailan ng tulong sa pag-aaral ng wikang Ingles.
Base sa resulta ng pagsusulit, mahusay ang kakayahan
ni Firstname sa Ingles. Dahil dito ay hindi na niya
kailangang kumuha pa ng Summative ELPAC sa darating
na tagsibol. Para sa karagdagang tanong at
impormasyon tungkol sa ELPAC ng inyong anak,
makipag-ugnayan sa kaniyang paaralan.

Bakit namin isinasagawa
ang Initial ELPAC?

Mga Mapagkukunang Impormasyon
para sa Magulang/Tagapangalaga

Mahalagang matukoy ang
mga mag-aaral na
nangangailan ng tulong sa
wikang Ingles. Ito ay upang
mabigyan sila ng
kinakailangang suporta at
instruksiyon sa iba't ibang
asignatura upang maging
mahusay sa paaralan.

Bumisita sa website ng Starting Smarter sa
https://elpac.startingsmarter.org/ upang:
•
•
•

•

Maunawaan ang ulat ng puntos ng inyong anak
Masuri ang mga halimbawang tanong sa pagsusulit
Maghanap ng mga libreng mapagkukunan ng
impormasyon na makatutulong sa pagkatuto ng
inyong anak
Tingnan ang gabay ng mga magulang sa pag-unawa
ng ELPAC

Makikita sa pahina 2 ang karagdagang impormasyon tungkol sa puntos ni Firstname.
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Kabuuang
Antas ng
Kakayahan
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Mahusay at Matatas sa
Ingles
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Wikang Pasalita
Ang inyong anak ay may
lubusang umunlad na
kakayahan sa pakikinig
at pagsasalita.

+

Wikang Pasulat
Ang inyong anak ay may
lubusang umunlad na
kakayahan sa pagbabasa at
pagsusulat.

Kabuuang Puntos:

600

Mga Kayang Gawin ng mga Mag-aaral sa Bawat Antas
Antas ng Mahusay at Matatas sa Ingles (450–600)
Ang puntos ng
inyong anak
ay nasa antas
na ito.

Ang mga mag-aaral sa antas na ito ay may lubusang umunlad na kakayahan sa
pagsalita at pagsulat sa wikang Ingles. Kaya nilang gamitin ang Ingles sa pagaaral at makabuluhang pakikipag-usap. Paminsan-minsan ay kakailanganin nila ng
tulong sa paggamit ng Ingles.
Antas ng Medyo Mahusay na Mag-aaral ng Ingles (370–449)
Ang mga mag-aaral sa antas na ito ay may bahagya hanggang sa katamtamang
umunlad na kakayahan sa pagsalita at pagsulat sa wikang Ingles. Paminsanminsan ay kaya nilang gumamit ng Ingles sa pag-aaral at makabuluhang
pakikipag-usap. Nangangailan sila ng bahagyang tulong sa pakikipag-usap ng
Ingles tungkol sa mga pamilyar na paksa at karagdagang tulong sa mga dipamilyar na paksa.
Antas ng Baguhang Mag-aaral ng Ingles (150–369)
Ang mga mag-aaral sa antas na ito ay nagsisimulang umunlad na kakayahan sa
pagsalita at pagsulat sa wikang Ingles. Kaya nilang gumamit ng mga karaniwang
salita o kataga para sa payak na pakikipag-usap. Kakailanganin nila ng malaking
tulong sa paggamit ng Ingles.

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