Hindi namin alam kung ano ang mga magiging trabaho sa hinaharap,
ngunit alam naming nakadepende ang ating hinaharap sa isang malakas na mga taong magtatrabaho - at ang mga paaralan ay dapat ihanda
ang ating mga anak na maging bahagi nito.
Sinasapanahon ng California ang paraan ng paghahanda natin sa mga mag-aaral para sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga bagong pamantayan para sa lahat ng mga mag-aaral, na tinatawag na Common
Core State Standards, ang pag-aaral sa silid-aralan ay mag-iiba para sa inyong anak.

Ang ibig sabihin ng mga bagong pamantayan ay...





Ang mas malalim, mas mahusay, mas may-katuturan na pagtuturo
para sa inyong anak
Ang malinaw na pagtukoy sa mga layunin sa pag-aaral na
bumubuo mula sa bawat antas ng grado taun-taon
Ang isang pagtutok sa mga pangunahing kaalaman at kasanayan,
kabilang ang pakikipag-usap, pakikipagtulungan, kritikal na
pag-iisip at pagkamalikhain

Ang mga bagong pamantayan ay mahalaga dahil ...






Ang mga ito ay bahagi ng isang pangkalahatang-update sa paraan
na tinitiyak ng ating mga paaralan na ang lahat ng mga mag-aaral
ay magtatagumpay - kabilang ang higit pang mga pagkakataong
propesyonal na pag-unlad para sa mga guro, nasapanahong pagtuturo
ng mga materyales at teknolohiya, at mga mas kapaki-pakinabang na
pagtatasa
Nagbibigay ang mga ito sa lahat ng mga mag-aaral ng mga karanasan,
at mga pagkakataong mag-eksperimento at subukan ang mga bagong diskarte
Matulungan silang ihanda ang iyong anak, at ang bawat bata, upang
magtagumpay sa isang mabilis, konektado at nagbabagong mundo

www.capta.org/commoncore
Ang pagtiyak na ang LAHAT ng mga bata ay magiging mahusay sa mga kritikal na ika-21 siglo na kasanayan ay isang pangunahing
priyoridad ng mga magulang at ng California State PTA. Alamin pa ang tungkol sa mga bagong pamantayan at kung anong ibig
sabihin ng mga ito para sa inyong anak, guro at paaralan online sa www.capta.org, at i-download ang PTA Parents’ Guide to Student
Success upang malaman kung paano mo masusuportahan ang pag-aaral ng inyong anak sa bahay. (Nasa maraming wika ito online.)

