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PTA kasapi

Gumawa ng mabuti
para sa mga bata –
sumali sa PTA!

G

umagawa ng pagkakaiba ang inyong pagkamiyembro sa PTA.
Sa pagsali lamang sa PTA, ipinapakita ninyo sa inyong mga
anak na mahalaga ang paaralan at na kayo ay naglalaan para
sa kanilang tagumpay – at kanilang kinabukasan. Ito ay ilan lamang sa
mga mabubuting bagay tungkol sa pagsali sa PTA:

n Maging konektado – Walang ibang mas magandang paraan upang
malaman ang mga kaganapan sa mga paaralan o mapalago ang mga
relasyon sa mga guro at mga
punong-guro

Ang lahat ay
bahagi ng
pamilya ng
PTA
Ang PTA ay naniniwalang ang
pamilya ay ang pangunahing yunit ng lipunan na may
pananagutan sa pagsuporta at
pag-aalaga ng lahat ng mga
kabataan, at aming kinikilala
na “ang pamilya” ay binibigyan
ng kahulugan sa maraming
paraan. Kaya’t sinuman ang
nasa inyong pamilya o sa
papaanong paraan man ito
inyong binibigyan ng kahulugan, ang inyong pamilya ay
bahagi ng may dibersidad na
pambansang pamilya na may
malakas na milyun-milyong
pamilya – ang PTA!

n Matuklasan ang maraming suporta – Ang PTA

ay nagbibigay ng maraming
mga kakaibang programa at
kagamitan para sa mga magaaral, magulang, pamilya,
paaralan at komunidad

n Makapagsalita – Ang
PTA ay nagbibigay sa mga
pamilya at miyembro ng
komunidad ng “posisyon sa
pagpupulong” kapag may
mga mahahalagang mga
desisyon na ginagawa
n Maging mabuting modelo – Sa pagiging miyembro

ng PTA, ipinapakita ninyo
sa inyong anak at sa lahat ng

mga kabataan ang pagpapahalagang iyong ibinibigay sa edukasyon

n Magtamasa ng mga dagdag na benepisyo – Ang mga miyembro
ng PTA ay nakikinabang sa mga eksklusibong benepisyong nakapagpapatipid sa gastusin kabilang ang mga diskwento sa mga gamit sa
paaralan, paupahang sasakyan, mga parkeng panlibangan at marami pa
n Gumawa ng kakaiba – Sa sama-samang pagtutulungan, isinusulong
ng mga miyembro ng PTA ang mga panlokal, pang-estado at pambansang batas at patakaran upang mapabuti ang edukasyon, kalusugan at
kapakanan ng lahat ng mga kabataan.

Ang pagsapi sa PTA ay bukas para sa lahat – kayo man ay magulang, mag-aaral, edukador, lider ng negosyo o miyembro
ng komunidad. Gumawa ng mabuti para sa mga bata – sumali
sa PTA!
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Ang mga pangulo sa
Positively impacting ang buhay ng lahat ng mga bata

N

ais kong ipamahagi sa inyo ang aking pasyon:
PTA. Mahal ko ang PTA dahil sa kanyang misyon
-- ang magbigay ng positibong epekto sa buhay ng
mga kabataan at pamilya.
Sa PTA, naisasakatuparan natin ang ating misyon sa tatlong
paraan:

1.

Ang PTA ay isang asosasyon ng pagtataguyod na
sumusuporta sa mga pamilya, paaralan at komunidad. Tayo ay nakikipag-usap at nagbibigay-kaalaman sa ating
mga miyembro tungkol sa mga isyu na nakakaapekto sa kanila,
nagtatrabaho kasama ang mga kaalyadong ahensya at kumikilos
para sa mga iminungkahing mga lehislasyon.

2.

Ang PTA ay tungkol sa pag-unlad ng pamumuno.
Sinasanay namin at pinauunlad ang mga lider sa lokal na
nibel sa mga paaralan at sa loob ng mga distrito ng paaralan
upang maging isang sistema ng pagsuporta sa mga komunidad
ng paaralan at upang makibahagi sa prosesong pang-edukasyon
ng kanilang anak.

3.

Ang PTA ay isang asosasyon ng pagkamiyembro.
Tinatanggap namin ang lahat ng mga interesado sa
pagsuporta ng misyon ng PTA na sumali sa amin at ibigay ang
kanilang tinig para sa mensaheng ang LAHAT ng ating mga
anak at pamilya ay mahalaga.
Alam natin -- at sinasabi sa atin ito ng pagsasaliksik -- na
kapag ang mga pamilya ay aktibong nakikilahok sa buhay ng
ating mga anak, ito ay mas mabuti para sa ating mga mag-aaral,
paaralan at komunidad.
Ang espesyal na edisyong ito ng PTA sa California ay puno ng
mahalagang impormasyon upang sumuporta sa edukasyon ng
inyong anak. Mayroong impormasyon para sa mga pamilya
tungkol sa kung paano kinukuha ang mga pagtatasa at kung
bakit ang mga ito ay isa sa mga mahahalagang kasangkapan sa
pagdetermina ng pang-unawa sa nilalaman ng mag-aaral: kung
saan ang mga pamantayang may laman na kaalaman ng mga
mag-aaral ay sinusukat at ang mga pagbabago sa sistema ng
pananagutan sa California para sa mga distrito ng paaralan.
Ang pagkakaroon ng higit pang kaalaman ninyo at ang higit
pang pakikilahok ninyo sa pagsuporta sa inyong anak ay nangangahulugang mas malaking tsansang siya ay magkakaroon ng
tagumpay na karera sa paaralan.
Ang PTA sa California kasama ng iba pang mga libreng
lathalain at mga suporta online ng PTA ay mahahalagang
mga kasangkapan na magagamit ninyo upang makibahagi sa

proseso ng pag-aaral
kasama ng inyong
anak. Sapagka't anu’t
ano man, ang mga
pamilya ay ang una
at nananatiling mga
guro ng kanilang mga
anak! Ang higit pang
kaalaman mayroon
tayo bilang pamilya
ay nangangahulugang
higit pang pagiging
tagumpay ng ating
mga mag-aaral,
paaralan at komunidad.

Ang espesyal na limbag sa
PTA sa California ay napuno

Kaya’y ngayon ay
nadagdagan ang
inyong kaalaman
tungkol sa aking
pasyon: PTA. Sana ay
magamit ninyo ang
gabay na ito at ang
iba pang mga suporta
sa capta.org upang
masigurong kayo at
ang inyong magaaral ay may positibo
at produktibong
taon sa paaralan!
Maaari ninyo kaming
i-like sa Facebook
o sundan kami sa
Twitter o Instagram.
Patuloy namin
kayong bibigyan ng
mga bagong impormasyon tungkol sa edukasyon sa California
at kung ano ang kakailanganin ninyo upang masuportahan
ang inyong anak sa paaralan. Mangyaring gumugol din kayo
ng panahon upang sumali sa PTA: Sa pagsali lamang, kayo ay
nagpapadala ng mensaheng ang inyong anak, inyong paaralan at
ang inyong komunidad ay mahalaga!

ng halaga ng impormasyon
sa edukasyon batay sa

inyong child s. Walang

kaalaman sa angkan ng
mga assessments kung

bakit at kinuha nila ang

halaga ng isa sa mga sangkap na determining sa pag
unawa sa mga mag aaral.

Salamat sa paggawa ng pinakamahahalagang bagay na
magagawa ninyo para sa mga kabataan – pagiging kalahok sa
kanilang buhay!

Justine Fischer, President

PTA in California • Special Edition 2016 3

PTAinCA-SpecialEdition2016_TL.indd 3

7/8/16 4:31 PM

Pamilya + pakikilahok = tagumpay ng mag-aaral
Well informed, komprometido magulang ng
pagkakaiba ang estudyante sa paaralan sa
tagumpay at higit pa. Ang mahalagang ay
sangkot sa inyong child s achievement.

A

ng pakikilahok ng pamilya ay naging pangunahing priyoridad
ng PTA mula pa sa pagkakatatag nito, at ang priyoridad na
iyon ay nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan habang ang
mga lider at boluntaryo ng PTA ay nagsusumikap sa ating estado at
pambansang mga kapitolyo na ipatupad, palakasin at pondohan ang
mga napatunayan nang mga istratehiya ng pakikilahok ng pamilya sa
buong California.

Limang katotohanan tungkol sa pakikilahok
ng pamilya

1.

Isang kapaligiran sa tahanan na nanghihikayat sa pag-aaral ay isang
mas malaking salik sa pagtatamasa ng mag-aaral kumpara sa kita,
nibel ng edukasyon o kultural na identidad ng magulang.

2.

Ang mga paaralan ay mangangailangang gumastos ng karagdagang
$1,000 para sa bawat mag-aaral upang magkaroon ng katulad na
matatamasa ng mag-aaral na maihahatid ng isang kalahok na magulang.

3.

Ang mga programa ng pakikilahok ng pamilya sa mga distrito ng
paaralan ay nagbibigay ng malaking benepisyo sa mga mag-aaral
kabilang ang pinabuting paghahanda ng paaralan, mas matataas na
grado at iskor sa eksamen, at mas mabuting mag-aasal.

4.

Ang mga programa ng pakikilahok ng pamilya ay nagbibigay ng
isang pinataas na posibilidad ng pagtatapos sa high school at pagpasok sa kolehiyo.

5.

Ang pakikilahok ng pamilya sa mga komunidad ng paaralan ay
sinuportahan, pinalakas at kinailangan ng parehong mga pangestado at pederal na batas.
Ang may lubos na kaalaman at nakikilahok na mga magulang ay
gumagawa ng pagkakaiba para sa tagumpay ng mag-aaral sa paaralan at
higit pa. Sa magkasamang pagbabasa, pagmomonitor ng takdang aralin,
pakikipag-usap sa mga guro, pagsali sa PTA o aktibong pakikibahagi
man sa pamamahala ng paaralan at pagdedesisyon, ang inyong pakikilahok ay mahalaga sa pagtatamasa ng inyong anak.

I-download ang libreng
kopya ng buong gabay
upang mapangasiwaan
ang lokal na pa-uusap ng
mga magulang at edukador tungkol sa kung
paano pinakamahusay
na makakabuo ng mas
malakas na samahan ng
pamilya at paaralan at
masukat ang kaunlaran:

capta.org/resources
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Mga pamantayan para sa tagumpay ng
pakikilahok
Maaari ninyong gamitin ang PTA National Standards for FamilySchool Partnerships Assessment Guide upang mabigyang kahulugan
at masukat kung gaano kahusay ang komunidad ng inyong paaralan sa
pakikilahok ng mga pamilya. Batay sa mga deka-dekadang malawakang
pagsasaliksik at pagbubuo kasama ang patnubay at suporta ng mga
prominenteng lider ng edukasyon at propesyonal, ang gabay ay nagbibigay ng mga tinukoy na layunin para sa bawat isa sa anim na tinanggap na mga pamantayan sa pakikilahok ng pamilya:

• PAMANTAYAN 1:
Pagtanggap sa Lahat ng mga Pamilya sa
Komunidad ng Paaralan
• PAMANTAYAN 2:
Epektibong Komunikasyon
• PAMANTAYAN 3:
Pagsuporta sa Tagumpay ng Mag-aaral
• PAMANTAYAN 4:
Pagsasalita para sa Bawat Bata
• PAMANTAYAN 5:
Pamamahagi ng Kapangyarihan
• PAMANTAYAN 6:
Pakikipagtulungan sa Komunidad

Palakasin ang pakikilahok
ng pamilya sa inyong
paaralan kasama ang
Programang School Smarts
Parent Engagement ng PTA

“

Ang pag-aaral ay nagsisimula sa tahanan, pagkatapos ay sa paaralan, at pagkatapos
ay pabalik sa tahanan – ito ay isa lamang na
cycle. Tinuruan ako ng School Smarts kung
paano ang makilahok, maunawaan ang sistema ng paaralan, malaman ang pag-unlad ng
aking mga anak at kung ano ang kanilang
natututunan.” — Marivic Quiba, Magulang

Ang School Smarts ay isang programang
nagtamo ng mga gantipala at batay sa pananaliksik na tumutulong sa mga magulang
na matulungan ang kanilang mga anak at
paaralan. Tinatampok ang akademya para sa
magulang na may pitong sesyon sa edukasyon,
komunikasyon at pamumuno, ang programang
nagbibigay-diin sa mga gawaing sining at mga
diskusyon sa pagbuo ng inklusibidad sa pagitan ng mga magulang at mga lider ng paaralan. Upang maihatid ang School Smarts sa inyong paaralan, makipag-ugnay sa inyong PTA
o punong-guro, o sumulat sa schoolsmarts@
capta.org.
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Mga pang-estadong pamantayan ng California:
Pag-aari ng inyong anak ang kinabukasan

H

indi natin alam kung ano ang magiging mga trabaho sa hinaharap, ngunit alam natin na ang hinaharap ay nakasalalay sa
malakas na puwersa ng manggagawa — at ang mga paaralan
sa kasalukuyan ay dapat na maghanda sa ating mga anak na maging
bahagi nito.

Mahalaga ang mga May-lamang Pamantayan sa mga
Pangunahing Asignatura Dahil:
•

Kahulugan ng mga May-lamang Pamantayan sa mga
Pangunahing Asignatura:
•
•
•

Mas malalim, mas mayaman, mas may kaugnayang pagtuturo para sa
inyong anak.
Malinaw na binigyang kahulugang mga layunin sa pag-aaral para sa
bawat nibel ng baitang na binubuo bawat taon.

Isang pagtutok sa mga susing kaalaman at kasanayan, kabilang ang
komunikasyon, kolaborasyon, kritikal na pag-iisip at pagkamalikhain.

•
•

Ang mga ito ay bahagi ng pangkalahatang update sa paraan kung
saan sinisiguro ng ating mga paaralan na ang lahat ng mga magaaral ay nagtatamasa – kabilang ang higit pang mga oportunidad sa
propesyonal na pagpapaunlad para sa mga guro, mga kagamitan at
teknolohiya sa pagtuturo na nai-update, at higit pang mga kapakipakinabang na pagtatasa.

Ang mga ito ay nagbibigay sa lahat ng mga mag-aaral ng mga
hands-on na karanasan at oportunidad upang mag-eksperimento at
sumubok ng mga bagong pamamaraan.

Ang mga ito ay tumutulong sa paghahanda sa inyong anak, at bawat
anak na maglayag sa mabilis, at higit na konektadong nagbabagong
mundo..

Ang mga libreng mapagkukunan
ng kaalaman ay tutulong sa iyo na
suportahan ang tagumpay ng iyong anak:
n Gabay ng Magulang sa Tagumpay ng Mag-aaral ng PTA sa
Estado ng California – Makukuha sa anim na wika, ang gabay na ito

para sa bawat nibel ng baitang ay kinabibilangan ng mga highlight
ng mga pamantayan, mga ideya para masuportahan ang pag-aaral sa
bahay at mga tanong para sa guro ng inyong anak: www.capta.org/
commoncore

n Ed100.org – Makukuha sa wikang Ingles at Espanyol, nagsisiyasat sa
sistema ng edukasyon sa California sa wikang madaling maunawaan:
www.ed100.org

n Kagawaran ng Edukasyon ng California – Basahin ang mga
may-lamang pamantayan at saliksikin ang koleksyon ng mga mapagkukunan ng kaalaman, kabilang ang mga mapagkukunan g kaalaman para
sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan:
www.cde.ca.gov/re/cc at www.cde.ca.gov/sp/se/cc

Ang edukasyon ng sining ay gumagawa ng
pagkakaiba para sa lahat ng mga kabataan
Alam ng mga magulang: Ang sining ay mahalaga. Kaya’t pinagpapatuloy ng California State PTA ang pagtaguyod para sa kumpletong
edukasyon ng kinabibilangan ng sining para sa bawat bata.
Bilang mga miyembro ng PTA, maaari nating pangunahan ang daan
sa isang de-kalidad na edukasyon para sa lahat ng mga kabataan na
kinabibilangan ng sining! Sumali na aming network ngayon at tuklasin
kung paano ka maaring maging superbayani ng edukasyon ng sining:

www.capta.org/smarts
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Ang Pagpapabuti Ng Edukasyon Sa Agham
Ngayon Ay Mahalaga
Ang agham ay sentral sa kung paano natin nauunawaan at binibigyang
kabuluhan ang mundo sa ating paligid. Ang mga mag-aaral ay nangangailangan ng malakas na edukasyon sa agham at inhenyeriya upang
gumawa ng mga desisyong may kaakibat na kaalaman tungkol sa mga
isyung siyentipiko at panteknolohiya na umaapekto sa kanilang buhay at
upang maghanda para sa isang hinaharap na hindi pa natin nalalaman.
Ang edukasyon sa agham at inhenyeriya ay maaari ring magbukas ng
mga oportunidad na pangkarera at pang-ekonomiya. Ang mga trabaho
sa agham, teknolohiya, inhenyeriya at matematika (STEM) ay ngayo’y
binubuo ng higit pa sa sangkapat ng lahat ng mga bagong bukas na
trabaho sa California, kabilang ang marami sa mga trabahong may
pinakamataas na bayad, at ang mga kasanayan sa STEM ay mas nagiging kailangan para sa mga trabaho sa halos lahat ng mga industriya.
Dahil sa mga kalakarang ito, ang edukasyon sa agham ay dapat na
maging priyoridad sa lahat ng mga paaralan.

Mga Bagong Pamantayan sa Agham na Tumatapik sa
Kuryosidad
Pinagtibay ng California ang mga bagong pang-estadong pamantayan
para sa agham—na tinatawag na California Next Generation Science
Standards (CA-NGSS)—upang masigurong natututunan ng mga
mag-aaral ang mga pinakabagong kaalaman sa agham at kung paano ito
magagamit upang masuri at malutas ang mga problema.

Ano ang magagawa ng inyong paaralan upang
MAGBIGAY-ALAM:
n Maglunsad ng career fair.
n Magplano ng family science night.

Ano ang inyong magagawa upang MADAGDAGAN ANG
KAALAMAN:
n Tanungin ang inyong punong-guro o superintendente kung
ano ang kasalukuyang ginagawa para sa transisyon patungo sa
CA-NGSS.
n Humiling ng suporta sa agham sa Local Control and Accountability Plan (LCAP) ng inyong distrito ng paaralan.
Mangalap ng higit pang mga ideya, kabilang ang mga gawain ng
STEM na maaaring ninyong magawa kasama ang inyong mga
anak sa www.capta.org/stem.

Ang lahat ng mga mag-aaral, kabilang ang mga nasa pinakamababang
baitang, ay ipapakilala sa agham, hihikayating magtanong at makakaranas ng hands-on na imbestigasyon at pagtutuklas kasama ang CANGSS. Ang pamamaraang ito ay mas nakapanghihikayat at alinsunod
sa kung ano ang ating nalalaman sa kung paano ang pinakamahusay na
paraan ng pag-aaral ng mga mag-aaral.
Ang mga mag-aaral ay matututong mag-isip at kumilos bilang mga siyentipiko at inhenyero, bumuo ng mas malalim na pang-unawa ng mga
pangunahing siyentipikong ideya at konsepto, kasama ang kritikal na
pag-iisip at kahusayan sa paglutas ng mga problema—pagsusuri ng mga
datos, pagbuo ng mga argumento batay sa ebidensya at pagtatrabaho
sa pangkat—na magpapatibay ng kaalaman sa ibang mga pangunahing
mga asignatura at na mahalaga para sa tagumpay sa buong pag-aaral,
kolehiyo at karera.

Habang ang mga mag-aaral ay natututong
mag-isip katulad ng isang siyentipiko/inhinyero,
Ang edukasyon sa agham ay kabibilangan ng
mas maraming:
• Mga mag-aaral na nagsasagawa ng mga imbestigasyon, lumulutas
ng mga problema at nakikilahok sa mga talakayang may patnubay
ng mga guro
• Mga mag-aaral na nagtatakalay ng mga bukas na mga katanungan na nagpopokus sa lakas ng ebidensya na ginamit upang
bumuo ng mga pag-aangkin
• Mga mag-aaral na nagbabasa ng maraming mga mapagkukuhan
ng kaalaman, kabilang ang mga magasin na kaugnay sa agham,
artikulo ng pahayagan at mga mapagkukunang web-based; mga
mag-aaral na bumubuo ng mga buod ng impormasyon
• Mga mag-aaral na nagsusulat ng mga journal, report, paskil at
mga presentasyong gamit ang medya na nagpapaliwanag at
nagpapatunay

Ang transisyon patungo sa CA-NGSS ay kasalukuyang
nagaganap
Ang mga pamantayan sa agham ng California ay huling nai-update
noong 1998. Ang ating mga paaralan ay ngayo’y tumatahak sa isang
maraming-taong pagsusumikap na muling magawan ng kasangkapan
ang edukasyon sa agham. Ang timeline ng estado ay nagpapahintulot ng
isang paunti-unting transisyon tungo sa mga bagong pamantayan, kung
saan ang mga paaralan ay inaasahang maging ganap na nagtuturo batay
sa CA-NGSS para sa taong pang-akademiko 2018-19. Ito ay nangangailangan ng propesyonal na pagpapaunlad, mga pasilidad at kagamitan,
pagpaplano sa pagtuturo, atbp. Ang transisyon ay matagal, kung kaya’t
ngayon ay kinakailangan ng mga magulang na magsimulang kilalanin
ang mga bagong pamantayan. Pagtityaga, pagpaplano, pagpupursigi
at malawak na suporta ng komunidad ang kakailanganin upang ang
pagbabagong ito ay magtagumpay.
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Mga pagtatasa at iskor ng mag-aaral:

Mahalagang impormasyon
para sa tagumpay ng mag-aaral
A

ng bagong programa ng pagtatasa ng California — na tinatawag na California Assessment of Student Performance
and Progress (CAASPP) — ay kumakatawan sa susunod na
hakbang sa mapag-adhikang proyekto ng pagbabago ng edukasyon ng
ating estado.
Hanggang tagsibol ng 2015, pinalitan ng mga paaralan ng California
ang mga lumang eksamen ng mga panibagong pagtatasa na binuo upang
mapahintulutan ang mga magulang at guro na malaman kung gaano kahusay na natututunan ng mga mag-aaral ang mga kasanayan at kaalaman
na kanilang kailangan upang magtagumpay sa mundo ngayon. Minarkahan ng tagsibol ng 2016 ang ikalawang taon ng buong pagpapatupad ng
mga mag-aaral sa mga baitang 3-8 at baitang 11.

Mga Uri ng mga Tanong sa mga Panibagong Pagtatasa
• Pinipiling Sagot: Kinabibilangan ng tradisyonal na multiple choice at
hindi tradisyonal na multiple choice katulad ng mga tanong na may
maraming bahagi, mga tanong na may higit pa sa isang sagot, atbp.

• Binanghay na Sagot: Mga aytem na may maikling sagot na tina-type
ng mag-aaral.

• Performance Task: Aplikasyon ng kaalaman at kasanayan ng
mag-aaral; gumagamit ng isang hanay ng mga mapagkukunang
impormasyon; mga gawaing may maraming bahagi kabilang ang
pagsusulat; ang isa ay ibinibigay sa matematika at ang isa ay sa sining
sa wikang Ingles.

Hanggang tagsibol ng 2015, pinalitan ng mga
paaralan ng California ang mga lumang eksamen ng mga panibagong pagtatasa na binuo
upang mapahintulutan ang mga magulang at
guro na malaman kung gaano kahusay na
natututunan ng mga mag-aaral ang mga
kasanayan at kaalaman na kanilang kailangan
upang magtagumpay sa mundo ngayon.

Mga Itinatampok ng mga Pagtatasa
• Computer-based: Ang mga eksamen ay kinukuha online.

• Computer-adaptive: Ang mga tanong ay nagbabago ng pagkamahirap
batay sa pagganap ng mag-aaral. Ang mga iskor ay kinakalkula mula
sa parehong bilang ng mga tamang sagot at sa nibel ng pagiging
mahirap ng mga aytem na iyon.
• Hindi inoorasan: Ang mga mag-aaral ay mayroong lahat ng oras na
kanilang kakailanganin upang makumpleto ang bawat bahagi ng
eksamen.

• Pinangkat-pangkat: Ang kabuuang set ng mga eksamen ay hindi
kinukuha sa isang upuan. Ang mga paaralan ang nagdedetermina
ng iskedyul para sa mga baitang ng mga mag-aaral na kumukuha
ng mga bahagi ng pagtatasa. Kinakailangang kumpletuhin ng mga
paaralan ang pag-e-eksamen sa loob ng mga itinakdang petsa batay
sa kalendaryo ng paaralan
TANDAAN: Ang mga itinatampok na ito ay hindi ginagamit sa pagtatasa
sa agham na ibinigay noong 2016 sa mga mag-aaral na nasa baitang 5, 8 at
10. Ang mga ito pa rin ang lumang California Standards Test sa Agham, na
isinasagawa gamit ang papel at lapis. Ang mga bagong pagtatasa sa agham
ay kasalukuyang binubuo kasama ng mga bagong pamantayan sa agham.

8 PTA in California • Special Edition 2016

PTAinCA-SpecialEdition2016_TL.indd 8

7/8/16 4:31 PM

Pag-unawa sa report ng iskor ng
inyong anak
A

•
•
•
•

ng report ng iskor sa bagong pagtatasa ng CAASPP ay
gumagamit ng apat na nibel ng pagtatamasa:

Ang standard not met
Ang standard nearly met
Ang standard met
Ang standard exceeded.

Ang mga nibel ay nagtatalaga ng antas ng “kaunlaran tungo sa
pagwawagi ng kaalaman at kasanayang kailangan para sa tagumpay
sa kurso sa hinaharap.” Para sa mga nasa ika-11 baitang, sinusukat
nila ang antas kung saan ang mga mag-aaral ay nasa daan tungo
sa pagiging handa para sa kolehiyo o isang karera pagkatapos
makagradweyt ng high school.

Ipinapakita ng report ng iskor sa unang
pahina ang:
•

Ang mga iskor sa pagitan ng 2,000 at 3,000 na kumakatawan sa
kabuuang pagganap ng inyong anak sa sining ng wikang Ingles
at sa matematika mula sa taong ito ng pagtatasa pati na rin
noong nakaraang taon. Ang nakanumerong iskor ay tinutukoy
sa pamamagitan ng tuldok pati na rin ng bar na nagpapakita
ng mga posibleng iskor kung ang pagtatasa ay kinuha nang
maraming beses. Kagaya ng kaunlaran sa tsart ng paglaki, ang
mga eksamen, iskor at mga inaasahan ay nagbabago ayon sa
edad at baitang ng inyong anak. Ang mga iskor ay inaasahang tataas taun-taon kaya’t ang mga nibel ng pagtatamasa ay
tumataas habang ang inyong anak ay lumalaki.

•

Ang hatian sa apat na asignatura sa sining ng wikang Ingles,
na nagpapaliwanag sa pagganap ng inyong anak sa pagbabasa,
pagsusulat, pakikinig at bahagi ng pananaliksik/pagsisiyasat
sa pagtatasa.

•

Ang hatian sa tatlong asignatura ng matematika, na
nagdedetalye ng pagganap ng inyong anak sa mga konsepto
at pamamaraan, paglutas ng problema/modeling/pagsusuri ng
datos, at paglalahad ng reasong.

Ang ikalawang pahina ng report ng iskor ay
kinabibilangan ng:
•

Isang liham mula sa superintendente ng estado tungkol sa
pagtatasa ng inyong anak at report ng iskor.

•

Ang nakanumerong iskor ay sumasaklaw sa baitang ng
inyong anak para sa “standard not met,” “standard nearly met,”
“standard met” at “standard exceeded.”

•

Ang karagdagang impormasyon batay sa baitang ng inyong
anak kagaya ng California Standards Test for Science sa mga
Baitang 5 at 8 o ng Estado ng Early Assessment Program
(EAP) para sa Baitang 11.
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Isang pang-akademikong pagsusuri:
feedback sa unlad
Mga katanungang ibibigay
A

ng mga eksamen ay isang akademikong pagsusuri na idinisenyo
upang magbigay sa mga guro at paaralan ng feedback na maaari
nilang magamit upang mapabuti ang pagtuturo at pag-aaral. Dahil sa
ang mga eksamen ay kinukuha online, ang impormasyon ay nakukuha
ng mga guro, paaralan at distrito ng paaralan sa napapanahong batayan,
nang sa gayon ito ay magamit upang maisaayos ang pagtuturo para sa
mas mabuting pag-aaral ng mga mag-aaral.
•

Ngayon na ang tamang panahon upang magtanong.

•

Ang mga iskor ay ginagamit upang matulungang mapabuti ang
pag-aaral ng inyong anak.

•

Kagaya ng kaunlaran sa tsart ng paglaki, ang mga eksamen, iskor
at mga inaasahan ay nagbabago ayon sa edad at baitang ng inyong
anak. Ang mga iskor ay inaasahang tataas taun-taon upang ang
mga nibel ng pagtatamasa ay tumataas habang ang inyong anak
ay lumalaki. Ang mga saklaw ng iskor at mga pamantayan para sa
susunod na baitang ay mas mataas kaysa sa nakaraang baitang kaya’t
ang iskor ng inyong anak ay inaasahang tataas bawat taon.

•

Ang mga iskor ay isa lamang panukat sa kung ang kalagayan ng
inyong anak. Manatiling kalahok sa pakikipag-usap sa inyong anak
at guro ng inyong anak sa buong taon.

• Tanungin ang inyong anak – “Batay sa mga iskor ng inyong

eksamen, saang asignatura sa tingin mo ikaw ay dapat tumutok? Ano ang nakikitang mong iyong lakas na maaari mong
ipagpatuloy?”

• Tanungin ang inyong guro – “Paano magagamit ang mga iskor
sa eksamen na ito upang magabayan ang pagtuturo? Paano ko
matutulungan ang aking anak na maging matagumpay?”

• Tanungin ang inyong punong-guro – “Ginagamit ba ang

mga iskor sa pagdedesisyon ng paaralan? Anong ang inyong
natutunan mula sa pangkalahatang resulta?”

• Tanungin ang inyong superintendente – “Nakakatulong ba

sa pamamatnubay ng propesyonal na kaunlaran ang mga iskor
ng pagtatasa ng distrito? Anong ang ginagawa ng distrito sa
pagpapatupad ng mga panibagong pamantayan ng estado?”

Ang mga LIBRENG
suporta sa pagtatasa ay tumutulong
sa inyong anak na magtagumpay
• capta.org/assessments – Ang PTA ng Estado ng California ay
nagbibigay ng malawak at iba’t ibang mga flier at suportang mainam
para sa pamilya at mga suporta sa maraming wika
• testscoreguide.org/ca – Ang mga magulang at ang mga mag aaral
sa kaalaman at kahulugan ng mga marka

• caaspp.cde.ca.gov/sb2016 – Madali na! tanaw 2016 cumulative
disiplina resulta sa bansa, county, purok antas school at
• cde.ca.gov – Ang Kagawaran ng Edukasyon ng California ay

tumutugon sa mga karaniwang ibinibigay na tanong, mga resulta ng
pagtatasa at mga panibagong pamantayan sa edukasyon

• ed100.org – Makukuha sa mga wikang Ingles at Espanyol, ito ay
ang sistemang online na tumutulong sa mga magulang na maunawaan
ang mga pagtatasa pati na rin ang sistema ng edukasyon ng California.
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Aksesibilidad ng pagtatasa: Mga kasangkapan, mapagkukunan ng
kaalaman, tulong at suporta

A

ng mga bagong pagtatasa
ng California ay nagsusumikap na matugunan ang mga
pangangailangan ng lahat ng mga
mag-aaral.
Ang mga eksamen ay nagembed sa plataporma ng kanilang
kompyuter ng hanay ng mga
suporta kung saan nagiging
kapaki-pakinabang ang mga
pagtatasa para sa may dibersidad
na populasyon ng mga mag-aaral
ng California kabilang ang mga
suporta sa wika, mga pangkalahatang kasangkapan at itinalagang mga
suporta. Ang mga karagdagang kasangkapan at suporta ay makukuha
sa test setting para sa mga mag-aaral na may dokumentadong pangangailangang nakasulat sa kanilang mga Individualized Education
Programs (IEP) or planong 504.
Higit pa rito, ang mga karagdagang pagtatasa ng CAASPP ay tumpak
na naidisensyo para sa mga mag-aaral na may kapansanan:

n California Alternate Assessment (CAA) – Ang California

Alternate Assessment ay isang pagtatasa para sa matematika at sining
ng wikang Ingles na nakalinya sa mga alternatibong pamantayan ng
pang-akademikong pagtatamasa na idinisenyo para sa mga mag-aaral
na may malaking cognitive na kapansanan. Sa paggamit ng teknolohiyang computer-based at isinagawa sa isang setting na one-on-one
ng mga guro ng mga mag-aaral, ang CAA ay idinisensyo upang
maisaayos ang bawat pagganap ng mag-aaral sa mga piniling puntos
sa loob ng administrasyon.

n California Alternate Performance Assessment (CAPA)
sa Agham – Ang eksameng ito ay idinisenyo para sa mga magaaral na nasa ikalima, ikawalo at ika-10 baitang na may mga IEP

ay may malaking cognitive na kapansanan. Ang mga mag-aaral ay
kinakailangang makibahagi sa pagtatasang ito hanggang sa ang
susunod na alternatibong pagtatasang nakalinya sa California
Next Generation Science Standards ay mabuo at maisagawa.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa CAPA:
cde.ca.gov/ta/tg/ca/caparentguide.asp
At tandaan: Kung ang inyong anak ay may IEP o planong 504, ang
taunang pagpupulong para sa pagsusuri para sa planong iyon ay isang
malaking oportunidad upang talakayin kung anong mga kasangkapan o
suporta para sa pagtatasa ang tinuturing na angkop para sa inyong anak.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aksesibilidad ng pagtatasa:
smarterbalanced.org/accessibility

Pangkalahatang kasangkapan para sa lahat ng mga
mag-aaral:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calculator (para sa mga aytem na pinapahintulutan ang calculator)
Digital notepad
Glossary para sa wikang Ingles
Mga expandable passages
Mga global notes
Highlighter
Keyboard navigation
Markahan para sa pagsusuri
Mga kasangkapan sa matematika
Spell check
Strikethrough
Mga kasangkapan sa pagsusulat
Zoom

Setting sa panahon ng eksamen:
•
•
•
•

Mga break
Scratch paper
Diksyunaryong Ingles
Tesauro

Magugustuhan ng mga mag-aaral sa
high school ang impormasyong ito!
Ang mga bagong pagtatasa ay nagbibigay ng malaking benepisyo para
sa mga mag-aaral na nasa ika-11 baitang: Ang mga gumanap sa nibel na
“standard exceeded” sa mga pagtatasa ay hindi na kailangang kumuha ng
mga placement test ng California State University (CSU) at ilang California Community College (CCC) na nagpapahintulot sa inyong anak
na kumuha agad ng mga kursong nasa nibel-pangkolehiyo sa panahon
ng enrolment.
Ang mga mag-aaral na gumanap sa nibel ng “standard met” ay hinihikayat na kumuha ng mga angkop ng kurso sa kanilang huling t aon
upang direktang makausad sa mga kursong nasa nibel-pangkolehiyo o
pagsasanay sa karera.

Ang pagkakaroon ng kaalaman sa nibel ng pagtatamasa ng inyong anak
sa katapusan ng ika-11 baitang ay magbibigay sa inyo ng oportunidad
na magamit ang huling taon sa paaralan na mapabuti ang kanyang
kasanayan para sa pagpasok sa kolehiyo o edukasyong pangkarerang
teknikal. Dagdagan pa ang kaalaman: csusuccess.org
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Takdang Aralin

Impormasyon at Patnubay para sa mga Magulang

A

ng mga magulang at pamilya ay may ginagampanang isang
mahalagang papel sa proseso ng takdang aralin. Sama-sama,
ang mga pamilya ay makakatulong sa mga kabataan na bumuo
ng mabuting kasanayan at kaugalian tungo sa pagiging panghabambuhay na mga mag-aaral. Hindi ninyo trabaho ang gawin ang takdang
aralin para sa kanila, bagkus ay magbigay ng suporta, panghihikayat at
magbigay ng mga katanungan na tutulong sa kanilang makuha ang mga
sagot sa sarili nilang paraan.

Bakit nagbibigay ng takdang aralin ang mga guro?
Ginagamit ng mga guro ang takdang aralin:
•

Upang maunawaan ng mga mag-aaral at irepaso ang gawaing
tinalakay sa klase

•

Upang malaman kung nauunawaan ng mga mag-aaral ang leksyon

•

Upang matulungan ang mga mag-aaral na matutunan kung paano
humanap o gumamit ng higit pang impormasyon ukol sa paksa

•

Upang makapagturo ng responsibilidad at karaniwang gawain.

anap ang tamang pagtityempo at kapaligiran para sa pagkumpleto ng
takdang aralin.
•

Hikayatin ang kapamaraanan at kahusayan ng inyong anak sa paglutas ng problema. Halimbawa, kung ang takdang aralin ay nakalimutan, bigyan siya ng katanungan kagaya ng “Nakapaskil ba ito online?”
“Sino ang maaari mong tawagan sa iyong klase upang makuha ito?” o
“Sinaliksik mo na ba nang husto ang iyong backpack?”

•

Bumuo ng pampamilyang karaniwang gawain ng tamang pagkain at
pagtulog.

•

Sumali sa Back-to-School Night, kumperensya ng mga magulang
at guro, at open house; at basahin ang lahat ng mga komunikasyon
mula sa paaralan.

Ilang oras ang dapat gugulin ng aking anak sa kanyang takdang aralin bawat gabi?
Karamihan sa mga edukador ay sumasang-ayon na:
•

Para sa mga batang nasa baitang K-2, mas epektibo ang takdang
aralin kung ito ay hindi lalampas nang 20 minuto bawat araw ng
may pasok.

•

Ang mas nakatatandang mga batang nasa baitang 3-6 ay nakakaya
itong gawin sa loob ng 30-60 minuto bawat araw.

•

Para sa mga batang nasa middle at high school, 2 oras na takdang
aralin ang maaaring maitalaga.

•

Ngunit ang oras ng takdang aralin at mga istratehiya ay maaaring
mag-iba ayon sa guro at paaralan.

Mga ilang bagay na itatanong tungkol sa takdang
aralin

Mga paraan ng pagsuporta sa mga pagsusumikap ng
inyong anak sa takdang aralin
•

Balansehin ang mga pangangailangan sa oras ng inyong anak—mga
gawain sa paaralan, isports, gawaing bahay—na may inaasahang oras
para sa takdang aralin.

•

Kilalanin ang istilo ng pag-aaral ng inyong anak. Ang ibang mga
mag-aaral ay mahusay na nagagampanan ang gawain kapag may
maraming pahinga, ang ilan ay sa isang aktibong kapaligiran, ang
ilan ay sa lubos na katahimikan. Talakayin ang mga isyung ito
kasama ang iyong anak, posibleng mag-eksperimento upang mah-

•

Maaaring sabihin sa inyo ng guro ng inyong anak, kadalasan tuwing
back-to-school night, kung gaano karaming oras ang inaasahang
gugugulin ng mga mag-aaral sa takdang aralin.

•

Ang guro ng inyong anak ay maaaring magkaroon ng isang website
o ibang mapagkukunan na nagpapaskil ng mga takdang aralin.

•

Ang paaralan ng inyong anak ay maaaring magkaroon ng sistema ng
paggagrado online na nagpapahintulot sa mga magulang na i-tsek
ang mga grado ng kanilang anak, pagpasok at estado ng takdang
aralin araw-araw. Ito ay nagpapahintulot sa iyong pangunahan ang
mga isyu bago pa ito humantong sa pagiging problema.

•

Mahalagang malaman ang kung paano pangasiwaan ang takdang
aralin kung kinakailangan ng inyong anak na lumiban sa klase. Siguraduhing nalalaman at nauunawaan ninyo at ng inyong anak ang
patakarang ito para sa bawat klase.

Sa impormasyon na, apos y:
www.capta.org/homework
or search “homework” at www.PTA.org
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Kaluwagan ng transisyon:
10 patnubay para sa mga magulang ng mga
mag-aaral na may espesyal na pangangailangan
U

pang makatulong sa kaluwagan ng transisyon para sa mga
mag-aaral na may espesyal na pangangailangan sa taong pangakademya na ito, narito ang ilan sa mga makakatulong na patnubay:

1.Bisitahin ang paaralan kasama ang inyong anak.

Tukuyin
ang mga banyo, kapeterya, opisina, palaruan, atbp. Ang mga mas
nakakatandang mag-aaral ay maaaring makinabang sa mga mapang
may mga iskedyul ng oras. Kausapin ang inyong anak tungkol sa mga
masasayang bagong klase, gawain at kaganapan kung saan siya ay
makakasali.

Tulungan ang inyong anak na muling makipagkunekta
2.
sa kanyang mga kaeskwela.
Ipagtanong kung
ang paaralan ng inyong anak ay
mayroong buddy system o kung
ang mga mag-aaral na lider ay
makakatulong bilang mga mentor
o tagapatnubay.

Suriin ang mga layunin
3.
ng Individual Education
Program (IEP).

Siguraduhing
ang mga layunin ay kasalukuyan
pa ring makabuluhan at tandaan
ang petsa ng taunang pagsusuri. Tandaang maaari kayong
humiling ng pagsusuri ng IEP sa
kahit anong oras. At siguraduring tinatalakay ang mga pagtatasa
para sa inyong anak -- tingnan
ang pahina 11 para sa higit pang
impormasyon.

sa
4.Makipag-ugnay
guro.

ang pagpayag at pagsuporta ng inyong anak sa desisyon. Sumulat ng
isang istorya para sa ibang mga bata upang maunawaan nila kung ano
ang kakaiba sa kanya at kung ano ang maaaring maging mahirap para
sa inyong anak.

6.Panatilihing organisado ang mga dokumento.

Lumikha
ng kalendaryo ng pamilya para sa mga kaganapan sa paaralan,
pagpupulong para sa espesyal na edukasyon, kumperensya, atbp.

7.Ipagpatuloy pag-aaral.

Manatiling may kaalaman sa mga
bagong balita at espesyal na edukasyon at lehislasyon upang kayo
ay makapagtaguyod para sa inyong anak at sa lahat ng mga kabataan.

Karagdagang impormasyon
Alamin ang mga kasagutan sa mga tanong
na ito at higit pang impormasyon sa
www.capta.org/special:

ng log para sa
8.Lumikha
komunikasyon.

Ito ay
makakatulong sa pagsiguro na
kayo at ang staff ng paaralan ay
sumasang-ayon sa isa’t isa. Siguraduhing nakasulat ang mga petsa,
oras at katangian ng mga hawak
mong komunikasyon.

n “Paano ko malalaman
kung ang aking anak ay
may espesyal na pangangailangan?”
n “Ano ang mga uri ng
mga serbisyong mayroon
para sa aking anak?”
n “Ano ang ginagampanang papel ng sikologo ng
paaralan?”

Sumulat ng maikling
n “Paano ko sisimulan
panimula tungkol sa inyong anak
(kabilang ang isang litrato) na may
ang proseso para sa espekasamang kanyang mga gusto at
syal na edukasyon?”
hindi gusto, mga sosyal/emosyonal
na pagkakaiba, mga nakapanghin “Ano ang individual
hikayat sa kanya, paraan ng komueducation program (IEP)?”
nikasyon, kasalukuyang medikal
Hangga’t maaari ay dumna impormasyon at anumang iba
alo sa mga kaganapan sa
n “Anong mga katanungan ang dapat na itanong ng
pang impormasyon. Kapag kayo
Ang mga kaganapan sa
paaralan.
mga magulang?”
ay higit pang nagiging proaktibo
paaralan katulad ng back-to-school
at matapat ay mas higit pang
night at mga kumperensya ng mga
matutugunan ng mga guro at staff
magulang at guro ay nagbibigay ng
ng paaralan ang mga pangangailangan ng inyong anak.
malaking oportunidad na makasalamuha ang mga staff at ibang mga
mag-aaral at pamilya.

9.

sa pagpaplano para sa pagsasanay ng
5.Tumulong
ability-awareness.

Kapag ang inyong anak ay nasa klase ng
pangkalahatang edukasyon, isipin ang pagtulong sa pagpaplano para sa
pagsasanay ng ability-awareness kasama ang klase. Siguraduhin muna

ng tulong sa klase o sa mga kaganapang
10.Mag-alok
iniisponsor ng PTA.
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Ang inyong tinig ay mahalaga:
Manatiling kalahok nang buong taon

A

ng inyong tinig ay mahalaga! Ang bawat distrito ng paaralan ay dapat na
ilahok ang mga magulang at miyembro ng komunidad upang lumikha ng
isang Local Control and Accountability Plan (LCAP) upang unahin at
planuhin ang pagpopondo ng paaralan at mga programang tutulong sa tagumpay
ng lahat ng mga mag-aaral. Ang mga magulang, pamilya at miyembro ng komunidad ay may tinig sa pagbuo at ebalwasyon ng kanilang LCAP sa buong taon -- at
dito kayo ay makikibahagi!
Ngayon na ang tamang panahon upang makilahok sa proseso ng LCAP ng inyong
paaralan, ngunit ang proseso ay nagpapatuloy nang buong taon. Manatiling kalahok,
magkaroon ng kaalaman at magtanong sa buong taon ng pasukan upang masiguro
na ang LCAP ng inyong distrito ng paaralan ay nasa tamang daan para sa tagumpay
– gamitin ang kasangkapang Seasons of LCAP na ito upang manatiling kalahok.

TAGLAGAS

Mga pangunahing kaalaman:
• Saan nakapaskil ang LCAP?
• Sino sa nibel ng distrito ang nangangasiwa sa proseso?
• Sino ang kasalukuyang nasa Komite ng LCAP?
• Paano pinipili ang mga miyembro ng komite?
• Kailan nagpupulong ang komite?
Outreach ng LCAP/pakikilahok ng magulang:
• Humiling na makipagpulong sa distrito at talakayin ang mga planong
outreach.
• Tukuyin ang mga grupong may interes at gumawa ng mga planong
outreach – lalo na sa mga grupong hindi gaanong nabibigyan ng
representasyon.
• Magplano ng mga pagsasanay sa proseso ng pagbabadyet.
• Suriin ang mga pangangailangan sa proseso ng pagbuo ng LCAP
• Magdisensyo at magpadala ng survey sa mga magulang at mag-aaral.
Revisar y reflexionar sobre el LCAP actual:
• Anong kaunlaran ang natamasa patungo sa mga layunin?
• May kabuluhan pa rin ba ang mga layunin ang LCAP?
• Mayroon bang plano para sa makabuluhan at epektibong
pakikilahok ng magulang?

TAG-INIT

Mga pangunahing kaalaman:
• Napatibay ba ng lupon ng paaralan ang LCAP at naisumite sa Opisina
ng County ng Edukasyon bago ang huling araw ng Ika-1 ng Hulyo?
• Tinanggap ba ng Opisina ng County ng Edukasyon ang LCAP?
Mayroon bang mga rekomendasyon para sa mga pagbabago?
Outreach ng LCAP/pakikilahok ng magulang:
• Suriin at ipagdiwang ang mga tagumpay sa outreach – anong
maayos na napatakbo?
• Magdraft ng timeline para sa pakikilahok at outreach para sa
susunod na taon – ano ang mga umiiral na oportunidad upang
mabigyan ng kaalaman at mailahok ang mga magulang?
• Mag-survey sa mga magulang at lider ng magulang tungkol sa
mga hadlang sa pakikilahok at gamitin ang impormasyon sa
pagpaplano para sa susunod na taon.
Suriin at pagnilayin ang kasalukuyang LCAP:
• Nagbibigay ba ng plano ang LCAP para sa ikatatagumpay ng lahat
ng mga mag-aaral at malinaw na nagbabalangkas ng mga aksyon
na ipapatupad ng distrito upang matamo ang mga layunin nito?
• Nagawa na ba ng distrito ang ehekutibong buod upang iparating
sa mga may interes ang mga susing layunin at aksyon ng LCAP?
• Mayroon bang plano para sa makabuluhan at epektibong
pakikilahok ng magulang?

TAGLAMIG

Mga pangunahing kaalaman:
• Suriin ang kasalukuyang LCAP at alamin kung may mga panlokal
na priyoridad na kinakailangang maidagdag o maiayos.
• Suriin ang mungkahi sa badyet sa Enero ng Gobernador at
talakayin ang epekto nito sa inyong lokal na distrito.
• Alamin kung paano ang iminungkahing pagpopondo ay
makakaapekto sa kasalukuyan tatlong taong plano ng LCAP.
Outreach ng LCAP/pakikilahok ng magulang:
• Kailan isinasagawa ang mga pagpupulong ng Parent Advisory
Committee (PAC) at District English Learner Advisory Committee
(DELAC)?
• Ano ang mga resulta ng mga survey para sa magulang at
mag-aaral?
• Mayroon bang nai-iskedyul na kahit isang Forum ng Komunidad?
Revisar y reflexionar sobre el LCAP actual:
• Naipakita na ba sa PAC at DELAC ang na-update na draft ng
LCAP?
• Anong mga pagbabagong nagawa sa LCAP ang direktang
nakabatay sa input ng magulang/mag-aaral/komunidad?

TAGSIBOL

Mga pangunahing kaalaman:
• Nasuri na ba ang rebisyon sa iminungkahing badyet ng estado
(Rebisyon noong Mayo) at ang mga panlokal na implikasyon nito?
• Naipaskil na ba ang draft ng LCAP?
• Inilunsad na ba ang mga pampublikong forum tungkol sa LCAP?
• Nag-iskedyul na ba ang PTA ng mga pagpupulong sa impormasyon
tungkol sa mga layunin ng LCAP para sa bawat paaralan?
Outreach ng LCAP/pakikilahok ng magulang:
• Naimbitahan na ba ang publiko na magkomento sa draft ng LCAP?
Paano? Kailan ang huling araw para sa mga komento?
• Nakapagsumite na ba ng mga komento ang PAC at DELAC tungkol
sa LCAP sa nakasulat na paraan sa superintendente?
Suriin at pagnilayin ang kasalukuyang LCAP:
• Kailan isasagawa ang pampublikong pagdinig tungkol sa LCAP?
(Petsa ng pagpupulong ng lokal na lupon ng paaralan) Hikayatin
ang mga magulang na dumalo at magsalita sa panahon ng mga
pagkokomento ng publiko.
• Kailan patitibayin ang badyet at LCAP? (Petsa ng pagpupulong ng
lokal na lupon ng paaralan) Hikayatin ang mga magulang na dumalo
at magsalita sa panahon ng mga pagkokomento ng publiko.

14 PTA in California • Special Edition 2016

PTAinCA-SpecialEdition2016_TL.indd 14

7/8/16 4:31 PM

M

ayroong maraming grupo
ng mga magulang, ngunit
may iisa lamang na PTA-Parent Teacher Association
Kumukunekta sa mga pamilya, paaralan
at komunidad nang halos 120 taon, ang
PTA ay ang pinakamalaking asosasyon ng
pagtataguyod ng mga kabataan sa bansa at
ang kilalang organisasyon para sa pakikilahok ng pamilya.
Tinutugunan ng PTA ang mga paksang
mahahalaga para sa mga magulang at
administrador ng pampublikong paaralan. Ipinaglalaban namin ang ganap na
pagpopondo sa paaralan, de-kalidad na
mga guro, at mga programa at patakaran
sa pinakamabuting interes ng lahat ng mga
kabataan.

1.

Suporta – Ang bawat lokal na
PTA ay may kalayaan, ngunit
ito ay suportado ng isang mayamang istrukturang panrehiyon, pang-estado at pambansa na nagbibigay ng suporta,
kasanayan at patnubay

2.

Matatag na Pampinansyal
na Proteksyon – Ang mga
opisyal, kaganapan at pinansya
ng PTA ay protektado sa pamamagitan ng
abot-kayang panggrupong seguro, at ang
mga lider ay sinanay sa mga pampinansyal na proteksyon na napatunayan na ng
panahon at pinakamabuting kasanayan.
Ang mga PTA ay may akses din sa suporta
sa pag-file ng buwis upang masigurong ang
lahat ng mga pang-estado at pederal na
pangangailangan sa pagreport na nonprofit
ay natutungunan.

3.

May-kaalamang mga
Komunidad ng Paaralan
– Los Ang mga magulang na
kalahok ay nakauunawa sa mga hamong
kinakaharap ng mga paaralan at nagiging
bahagi ng solusyon. Sa pagbuo ng mas
malapit na ugnayan kasama ang mga magulang, bumubuti ang pagtamasa ng mga
mag-aaral, at ang paaralan ay nagkakaroon
ng positibong reputasyon sa komunidad.

Bakit
Kailangan
ng Inyong
Paaralan
ang Isang
PTA?

4.

Masusukat na Resulta ng
mga Mag-aaral – Ipinapakita ng pananaliksik sa nagdaang
tatlong taon na mas mabuting nakakagawa
ang mga kabataan kapag kalahok ang
kanilang mga pamilya. Mas mabubuti ang
kanilang mga grado, tumataas ang antas
ng pagtatapos, bumubuti ang mga iskor sa
eksamen, tumataas ang antas ng pagpasok sa paaralan at mas maraming mga
mag-aaral ang nagiging handa sa karera at
kolehiyo. Ang mga PTA ay nakatutok sa
kung ano ang pinakamabuti para sa mga
kabataan at kumukunekta sa ibang mga
grupo upang tumutok sa tagumpay ng
mag-aaral.

5.

Napatunayang mga Programa – Ang mga lokal na
PTA ay may akses sa naihanda
na at madaling gamiting programang may
napatunayan nang mga resulta. Mula sa
mga paksa ng kalusugan at kaligtasan,
hanggang sa pakikipagtulungan kasama
ang mga guro at miyembro ng komunidad,
hanggang sa paglilikom ng pondo, ang
mga programa ay nagkakaroon ng resulta.
Bilang mga miyembro ng PTA, ang mga
lider ay may mga oportunidad na magnetwork at makipagtulungan sa isa’t isa upang
magbahagi ng mga ideyang panlokal,
panrehiyon at pambuong estado at bansa.

6.

Kapangyarihan ng Pagboboluntaryo – Ang PTA
ay bumubuo, nagbibigaykasanayan at nagbibigay ng suporta sa mga
nagsusumikap at dedikadong mga voluntaryo. Ang mga magulang ay handang
kumilos bilang kabalikat para sa tagumpay
ng mag-aaral.

Kayo ba ay nagnanais na magdagdag
ng kaalaman tungkol sa PTA? Kung
ang inyong paaralan o distrito ay
walang PTA, ngayon na ang tamang
panahon. Ang pagkamiyembro ay
bukas para sa lahat. Bisitahin ang
www.capta.org para sa karagdagang
impormasyon.
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Ang mga artikulong makikita sa newsletter na ito ay maaaring muling mailathala
sa mga yunit, konseho at pandistritong newletter ng PTA. Mangyaring bigyan ng
pagkilala ang PTA sa Estado ng California.

PTA SA CALIFORNIA
2327 L Street, Sacramento, California, 95816-5014
TEL (916) 440-1985 • FAX (916) 440-1986

capta.org

2327 L Street
Sacramento, CA 95816-5014

Edisyong Pang-edukasyon 2016, Opisyal na newsletter ng PTA sa Estado ng California,
Bolyum, 79, Blg. 1. Apat na isyu ang inilalathala taun-taon. Sirkulasyon 80,000.
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Pinagtibay Agosto 2013

Ang PTA sa Estado ng California ay
nagsusumikap upang masiguro na ang
mahalagang tinig ng mga magulang
ay pinakikinggan - malakas at malinaw - sa pagsuporta sa sining. Ang
ating SMARTS Parents for the Arts
Network ay nagpapataas ng kamalayan tungkol sa kaugnayan ng sining
sa pamamagitan ng pagpapataas ng
pang-akademikong pagtatamasa at
pagbubuo ng isang masigla at produktibong lipunan, at ito ay nagbibigay ng
mga oportunidad na maibahagi ang
mga pinakamahusay na kasanayan.

Sumali sa aming network
ngayon upang maging
bayani para sa edukasyon
ng sining!

Dagdagan ang kaalaman sa capta.org/smarts
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Itakda ang Petsa!

Taunang Kapulungan ng PTA sa Estado ng California
Ika-28-30 ng Abril, 2017 sa San Jose

Maging bayani para sa
edukasyon ng sining!
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