PAGANNUROTAN TI NAGANNAK/AGAY-AYWAN

Kadagiti Pagwadan a Panagsagana
ken Dagiti Ebaluasion
Para iti Kolehio ken Karera
Ania ti nasken a Panangisagana
ti biag kalpasan iti panagturpos
iti sekundaria?

Ania dagiti Pagwadan a
Panagsagana iti Kolehio ken
Karera?

Mayarig iti maysa nga atleta a nasken
nga ammona no kaano a mangiwayat iti
aramidenna nga addang, wenno ti musikero
a nasken nga ammona met ti agbasa iti nota,
wenno ti maysa a mangbangon iti pasdek a
nasken nga adda kenkuana ti plano arkitektural
sakbay a rugianna ti konstruksion. Iti agdama,
umad-adu ti maad-adal dagiti estudiante
tapno masaganaanda ti panagkolehio ken ti
karera. Kayat a sawen nga isuna ket sumrek
iti kuarto a pagbasaanna iti kolehio, iti
pagtrabahuanna, wenno iti maysa a programa
a pagsanayanna nga addaanen kadagiti
kasapulanna a ramramit a mangisolbar iti
dandani isu amin a banag, manipud pay iti
umuna nga aldaw.

Adda nasurok nga 40 nga estado a
nakaadaptaren iti grupo ti baro a pagwadan
a pang-akademiko a nakasentro iti kritikal a
panagpampanunot, panangsolbar iti parikut,
ken iti kabaelan a mangirason a kasapulan
dagiti estudiante iti lubong iti agdama.
Am-ammo iti awagna a kas Common Cores
State Standards, dagitoy ti mangdeskribir
kadagiti kabaelan ken ammo dagiti
estudiante a nasken tapno masanayda nga
husto iti tunggal grado iti English ken Math.
Dagitoy baro a pagwadan ket kasapulanda
iti baro nga eksamen tapno maiparis dagiti
kabaelan a naisuro kadakuada iti uneg
ti pagadalan. Dagitoy nga eksamen ket
agpaay a pagrukodan a pang-akademiko,
ken tumulong kadagiti mangisursuro ken
nagannak a mangammo no kasano ti
panagprogreso dagiti estudiante ken no
nakasaganada met laeng dagitoy para iti
sumaruno nga addang. Nadisenio dagitoy
nga eksamen a mangsukat dagiti dati a
maiwaywayat nga eksamen iti intero nga
estado iti English ken Math.

Ania dagiti bambanag a
kasapulan iti panagballigi?
Dagiti estudiante nga addaan iti natibker a
pundasion para iti kolehio ken iti karera, ken
dadduma pay a bambanag, kas iti kaadda ti
kinalaing kadagiti nasken nga adal, nasanay
nga husto kadagiti importante nga kabaelan
nga agsursuro, ken naragpat ti praktikal a
pannakaammo a makatulong kadakuada iti
transisionda manipud iti sekundaria a mapan
iti kolehio nga agtungpal iti panangpili iti
karerada. Addan nabukel dagiti edukador iti
estadoyo nga awag kadagitoy idi buklenda
ti kaipapanan ti Panagsagana iti Kolehio
ken Karera.

DAGITI EBALUASION
Ti Smarter Balanced Assessment Consortium
ket grupo dagiti estado a namagtitipon kadagiti
edukador ken dadduma pay nga eksperto
tapno mangdebelopda iti nangato ti kalidadna
nga eksamen a maiyannugot iti Common Core
State Standards. Dagiti estado ken edukador
ti nangdebelop iti baro nga eksamen iti
panggep a panangipaay iti naun-uneg pay a
lebel ti impormasion kadagiti mangisursuro ken
nagannak tapno ad-adda met a masurportaran
ti pannakasursuro dagiti estudiante. Masapul a
maawatan dagiti mangisursuro no kasano nga
masanay nga husto dagiti estudiante kadagitoy
a napnuan karit a paglaingan. Dagitoy nga
eksamen ket makatulong kadagiti mangisursuro
a mangaramid ti na-indibidwal a panagadal ken
tapno maimutektekda dagiti kasapulan dagiti
amin nga estudiante.
Para iti ad-adu pay nga impormasion maipapan
iti Smarter Balanced Assessment, bisitaen ti:
www.smarterbalanced.org

DAGITI PAKAALAAN TI
IMPORMASION/TULONG
Pakaalaak iti ad-adu pay nga
impormasion tapno matulongak
ti anakko?
Pasiaren ti pagadalan ti anakyo ken
kasaritayo ti mangisursuro ti anakyo
wenno prinsipal ti eskuwela.
Rebisaren dagiti impormasion kadagitoy
sumaganad a websites:
• A
 chieve the Core
www.achievethecore.org
• N
 ational Parent Teacher Association
www.pta.org
• B
 e a Learning Hero
www.bealearninghero.org

DAGITI EBALUASION
Ti Partnership for Assessment of Readiness for
College and Careers (PARCC) ket maysa a grupo
dagiti estado nga agtitinnulong a mangipamaysa
a mangitrabaho ken mangdebelop ti grupo dagiti
ebaluasion a mangrukod no dagiti estudiante ket
adda met laeng iti umisu a dalan ti panagballigi
bayat ti panagallatiw iti maysa a grado a mapan
iti sumaganad ken iti sekundaria no addada met
laeng iti umisu a dalan iti panagballigi iti kolehio
kasta met kadagiti pilienda a karera.
Dagitoy nangato ti kalidadna a K-12 nga
ebaluasion iti Mathematics ken English
Language Arts/Literacy ti mangipaay kadagiti
mangisursuro, pagadalan, estudiante, ken
nagannak iti namaymayat nga impormasion
maipanggep ti lebel ti grado ti panagadal dagiti
estudiante ken para iti panagballigi kalpasan
ti sekundaria. Ipaay dagitoy dagiti napateg a
kasapulan a panglakagan a makatulong kadagiti
mangisursuro tapno maaramidda nga naindibidual ti panagadal kas maitutop a kasapulan
dagiti estudiante ken mangipaay kadagiti
nagannak iti ad-adu pay nga impormasion no
kasano ti progreso ti anakda manipud iti maysa
a grado a mapan iti sumaruno a tukad.
Para iti ad-adu pay nga impormasion maipapan
iti PARCC, bisitaen ti: http://parcconline.org

DAGITI PAKAALAAN TI
IMPORMASION/TULONG
Pakaalaak iti ad-adu pay nga
impormasion tapno matulongak
ti anakko?
Pasiaren ti pagadalan ti anakyo ken
kasaritayo ti mangisursuro ti anakyo
wenno prinsipal ti eskuwela.
Rebisaren dagiti impormasion kadagitoy
sumaganad a websites:
• A
 chieve the Core
www.achievethecore.org
• N
 ational Parent Teacher Association
www.pta.org
• Impormasion ti PARCC para kadagiti
Nagannak
www.parcconline.org/for-parents

