
 
 
 

______________________________________________________________________ 

Dear Parent/Guardian: 

For the 2021 spring administration of the California Assessment of Student 
Performance and Progress (CAASPP) for English language arts/literacy (ELA), 
mathematics, and possibly science, 11th Graders will be able to take their assigned 
tests remotely.  

• Science: Wednesday, April 7 and Thursday, April 8 
o The State has requested a waiver from the federal government to waive 

the science test this year.  A decision has not yet been shared. 
• ELA/Literacy: Monday, April 19 and Tuesday, April 20 
• Mathematics: Wednesday, April 21 and Thursday, April 22 

Our priority is to keep our students and educators safe by following state, county, 
and local health and safety requirements associated with the current pandemic. 

This letter provides information about what students need while testing remotely. 
Students will take the test from the safety of their homes. The test administrator or 
examiner will connect with each child by computer. To make sure that each student 
receives the most accurate score, we are providing the following guidelines for student 
testing: 

1. You may assist your student with setting up the technology used to enter the test 
session. 

2. To keep the test fair for all students, we ask that you do not talk about the 
questions on the test or any materials for the test with anyone before, during, or 
after the test.  

3. No one may record the test or use a camera or another device to take pictures of 
the test questions or of your child taking the test. This helps to keep the questions 
confidential. 

4. We need to know that the test is being completed by your student without any 
help. To verify compliance, a web camera and microphone will be used to observe 
your student while taking the test. The camera is only used to observe your 
student and the surroundings during the test and will not record the session. 
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5. Please follow all instructions given by the test administrator or examiner to place 
the camera where your student and the student’s immediate surroundings can be 
observed. 

If your student cannot use the computer’s camera, microphone, and speaker or 
headphone during remote testing, you may contact Dr. Brian Landisi 
(BLandisi@gusd.net).  If it can be done safely following state, county, and local health 
and safety requirements, we may be able to administer tests on-site.  

Education Code 606015 permits parents/guardians to excuse their student(s) from state 
testing.  To do so, you must submit your request in writing to Dr. Brian Landisi 
(BLandisi@gusd.net) and we will grant your request. 

To take the test, students will need a Secure Browser installed. 

• If you are using a District Chromebook, the device already has the Secure 
Browser installed.   

• If you are using a personal device, you can download the Secure Browser by 
going to https://ca.portal.cambiumast.com/ and scrolling down to the “Download 
Secure Browsers” section.  There are download links for Windows and Mac 
users (personal Chromebooks will not work). 

Thank you for making sure your child is ready to test. With your help, we can ensure 
that your child, as well as all students in California, are provided with the best 
opportunity to succeed and show what they know.  

As we get closer to the testing window, we will share the testing schedule and proctors 
for each class section. 

 

Sincerely, 

Lena Kortoshian 

Principal 
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______________________________________________________________________ 

Հարգելի ծնողներ կամ խնամակալներ, 

2021 թվականի Կալիֆոռնիայի աշակերտների կատարողական և առաջընթացի (CAASPP) 

գարնանային Անգլերենի լեզվարվեստի/գրագիտության (ELA), մաթեմատիկայի և գիտության 

հանձնարարվող թեստերը աշակերտները կկարողանան հանձնել հեռակա:  Մեր 

առաջնահերթությունն է ապահովել մեր աշակերտների և մանկավարժների 

անվտանգությունը` հետևելով ներկայիս համավարակի հետ կապված նահանգի, 

վարչաշրջանի և տեղական առողջապահության և անվտանգության պահանջներին: 

Այս նամակը տեղեկություն է տրամադրում, թե ինչ կարիք ունեն հեռակա թեստ հանձնող 

աշակերտները: Աշակերտների ապահովության համար, նրանք քննությունը կհանձնեն  

տանից: Թեստի ղեկավարը կամ քննություն անցկացնողը յուրաքանչյուր երեխայի հետ 

կապվելու է համակարգչի միջոցով: Համոզվելու համար, որ յուրաքանչյուր աշակերտ 

ստանում է առավելագույն ճշգրիտ գնահատական, մենք տրամադրում ենք հետևյալ 

ուղեցույցները աշակերտների թեստավորման համար. 

1.  Կարող եք օգնել ձեր երեխային կարգավորել տեխնոլոգիան, որն օգտագործվում է 

թեստային նստաշրջան մտնելու համար: 

2. Թեստը, բոլոր աշակերտների համար արդար անցկացնելու համար, խնդրում ենք, որ 

քննությունից առաջ, ընթացքում կամ դրանից հետո ոչ մեկի հետ չխոսել թեստի 

հարցերի վերաբերյալ կամ թեստի համար նախատեսված ցանկացած նյութի մասին:  

3. Ոչ ոք չի կարող ձայնագրել թեստը, կամ տեսախցիկ ,այլ սարք օգտագործել թեստի 

հարցերը կամ ձեր երեխային թեստ հանձնելիս լուսանկարել: Սա կօգնի, որ գաղտնի 

պահվեն հարցերը: 

4. Մենք պետք է իմանանլ, որ ձեր երեխան հանձնում է թեստը՝ առանց որևէ մեկի 

օգնության: Համաձայնությունը ստուգելու համար թեստը հանձնելիս ձեր երեխային 

դիտելու համար կօգտագործվի համացանցի տեսախցիկը և խոսափող: Տեսախցիկը 

օգտագործվում է միայն ձեր երեխային և շրջակայքը դիտարկելու համար՝ թեստ 

հանձնելու ժամանակ, որ թեստը հանձնելու ընթացքը այն չի ձայնագրվումում:  

5. Խնդրվում է հետևել թեստը ղեկավարողի կամ քննող անձի կողմից տրված բոլոր 

ցուցումներին` տեսախցիկը տեղադրելու համար, թե որտեղ կարող է դիտվել ձեր 

երեխան և երեխայի անմիջական շրջապատը: 

Թեստը հանձնելու համար ձեզ հարկավոր է տեղադրել անպահովության դիտարկիչ (Secure 

Browser): Եթե օգտագործում եք կրթաշրջանի Chromebook-ը, ապա սարքում արդեն 

տեղադրված է Secure Browser-ը: Եթե անձնական սարք եք օգտագործում՝ կարող եք ներբեռնել 



Secure Browser-ը ՝ անցելեով http://ca.portal.cambiumast.com/  իջնել ներքև՝  «ներբեռնել Secure 

Browser-ը » բաժինը: Windowsև Mac օգտագործողների համար կան ներբեռնման հղումներ 

(անձնական Chromebook-ը չի աշխատի): Մի այլ տարբերակը կրթաշրջանի գրասենյակ գալն 

է՝ քննության համար Chromebook վերցնելու համար։  

Եթե հեռակա թեստի ժամանակ ձեր երեխան չի կարող օգտագործել համակարգչի 

տեսախցիկը, խոսափողը և բարձրախոսը կամ ականջակալը, ապա կարող եք 

կապվել՝Dr. Brian Landisi (BLandisi@gusd.net) հետ, ձեր երեխայի թեստը հանձնելու 

կամ մեկ այլ տարբերակի համար, օրինակ՝ անձամբ թեստի հանձնելու 

հնարավորություն, երբ դա կարող է կատարվել անվտանգ ՝ պահպանելով նահանգի, 

վարչաշրջանի և տեղական առողջապահության և անվտանգության պահանջներին 

համապատասխան: Եթե ցանկանում եք, որ  ձեր երեխային ազատեն քննությունից, 

ապա պետք է  գրավոր խնդրանք ներկայացնեք կրթաշրջան: [Կրթական օրենսգիրք՝ 

60615.] Մենք կբավարարենք ձեր խնդրանքը:  

Շնորհակալություն, որ վստահ քայլեր եք ձեռնարկում, որպեսզի ձեր երեխան 

պատրաստ լինի թեստավորմանը: Ձեր օգնությամբ, մենք կարող ենք ապահովել, որ 

ձեր երեխան, ինչպես նաև Կալիֆոռնիայի բոլոր աշակերտները, ունենան 

հաջողության հասնելու լավագույն հնարավորությունը և ցույց տան իրենց 

գիտելիքները:  

Հատուկ ամսաթվերի և ժամերի տեղեկություն ստանալու համար, թե ձեր երեխան երբ 

յուրաքանչյուր առարկայից քննություն կհանձնի, կապվեք՝ Dr. Brian Landisi, 

BLandisi@gusd.net հետ հետևյալ հեռախոսահամարով կամ էլ. փոստի հասցեով 

818.248.8324 / BLandisi@gusd.net 

 

Հարգանքներով,  

Lena Kortoshian 

 

 



 
 

 

 

 
Estimado Padre/Madre o Tutor: 
 
Para la administración en la primavera del 2021 de la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil 
de California (CAASPP) de artes/lectoescritura del idioma inglés (ELA), matemáticas y ciencias, los 
estudiantes podrán tomar los exámenes asignados a distancia. Nuestra prioridad es mantener a 
nuestros estudiantes y educadores seguros siguiendo los requisitos de salud y seguridad del estado, 
del condado y locales asociados con la pandemia actual. 
 
Esta carta proporciona información sobre lo que necesitan los estudiantes para el examen a distancia. 
Los estudiantes toman el examen desde la seguridad de sus hogares.  El administrador del examen o 
examinador se conectará con cada estudiante por la computadora.  Para asegurarse que cada estudiante 
reciba la calificación más exacta, estamos proporcionando la siguiente guía para los exámenes de los 
estudiantes.: 
 

1. Puede ayudar a su estudiante preparando la tecnología usada para ingresar a la sesión del 
examen. 

 
2. Para que el examen sea justo para todos los estudiantes, le pedimos que no hable de las 

preguntas o de ningún material del examen con nadie, ni antes, durante o después del examen. 
 

3. Nadie puede grabar el examen o usar una cámara u otro dispositivo para tomar fotografías de 
las preguntas del examen o de su estudiante tomando el examen. Esto ayuda a mantener la 
confidencialidad de las preguntas. 

 
4. Necesitamos saber que el examen está siendo completado por su estudiante sin ninguna ayuda. 

Para verificar el cumplimiento, se usará una cámara de internet y un micrófono para observar a 
su estudiante mientras toma el examen. La cámara solamente se usa para observar a su 
estudiante y su alrededor durante el examen y la sesión no será grabada. 

 
5. Por favor siga todas las instrucciones dadas por el examinador o administrador del examen para 

colocar la cámara donde se pueda observar al estudiante y su alrededor inmediato. 
 
Si su estudiante no puede usar la cámara, el micrófono, parlante o audífono de la computadora durante 
el examen a distancia, se puede comunicar con Dr. Brian Landisi (BLandisi@gusd.net) para 
administrar el examen a su estudiante de otra manera, por ejemplo administrar el examen en persona  
cuando se pueda hacer con seguridad siguiendo los requisitos de salud y seguridad del estado, condado 
y local. Si desea excusar a su estudiante del examen, debe presentar su solicitud por escrito al distrito 
escolar. [Código de Educación 60615.]  Consideraremos su solicitud. 
 
Para tomar el examen, necesitará instalar un Navegador Seguro.  Si está usando un Chromebook del 
Distrito, el dispositivo ya tiene instalado un Navegador Seguro. Si está usando un dispositivo personal, 
puede descargar un Navegador Seguro yendo a https://ca.portal.cambiumast.com/ y allí descienda a la 
sección que dice “Download Secure Browsers.” Hay enlaces donde puede hacer la descarga para los 
usuarios de Windows y Mac (no funciona para los Chromebooks personales). Como alternativa, puede 
venir a la oficina del Distrito a recoger un Chromebook para propósitos del examen. 
 
Gracias por asegurarse de que su estudiante esté listo para tomar el examen.  Con su ayuda, podemos 
asegurarnos de que su estudiante, así como todos los estudiantes en California, tengan la mejor 
oportunidad de tener éxito y demostrar lo que saben. 
 

DISTRITO	ESCOLAR	UNIFICADO	DE	GLENDALE	
223 North Jackson St., Glendale, California 91206-4380 
Teléfono: 818-241-3111 



Para la información sobre las fechas y los horarios específicos cuando su estudiante tomará el examen 
en cada materia, por favor comuníquese con Dr.	Brian	Landisi	al 818.248.8324	/	
BLandisi@gusd.net.		
 
Atentamente, 
 
 
Lena Kortoshian 
Directora 
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학부모/후견인 여러분께: 

2021 학사년도 봄학기 영어/읽고 쓰는 능력 (ELA), 수학 및 과학에 대한 캘리포니아 

학생 수행 및 진도 평가 (CAASPP) 실시에서, 학생들은 자신들에게 배정된 테스트를 

원격으로 치를 수 있습니다. 우리들의우리들의우리들의우리들의    최우선최우선최우선최우선    사안은사안은사안은사안은 현 팬데믹 사태와 연관되어 주, 

카운티 및 로컬 정부의 보건 및 안전 요건을 따르는 것으로써 우리우리우리우리    학생과학생과학생과학생과    교육자들의교육자들의교육자들의교육자들의    

안전을안전을안전을안전을    지키는지키는지키는지키는    것것것것입니다.            

이 서한은 학생들이 원격으로 테스트를 치르기 위해 필요한 정보를 제공합니다. 

학생들은 자신의 집에서 안전하게 테스트를 치를 것입니다. 테스트 실시인 또는 

시험관은 컴퓨터로 각 학생들과 연결할 것입니다. 각 학생들이 가장 정확한 점수를 

받도록 하기 위해 테스트를 치르는 학생들을 위해 다음의 가이드라인을 제공합니다:       

1. 자녀가 테스트 세션에 들어가기 위해 사용되는 테크놀러지 설치에서 자녀를 도울 

수 있습니다.   

2. 모든 학생들에게 공정한 테스트가 되기 위해, 우리들은 귀하에게 테스트를 치르기 

전과 후 또는 치르는 동안  누군가와 테스트 문제나 어떤 교재물에 대한 이야기를 

하지 않도록 요청합니다.    

3. 어떠한 사람도 귀 자녀가 치르는 테스트를 녹화할 수 없습니다. 또는 카메라나 

기타 기기를 사용하여 테스트 문제 또는 테스트를 치르는 자녀 사진을 찍을 수 

없습니다. 이것은 문제들에 대한 비밀을 유지하도록 돕는 것입니다.    

4. 우리는 귀 자녀가 어떤 도움도 없이 테스트를 혼자 수행했다는 것을 알 필요가 

있습니다. 준수 여부를 확인하기 위해 자녀가 테스트를 치르는 동안 웹 카메라와 

마이크로폰이 사용됩니다. 카메라는 테스트를 치르는 동안 테스트 시험관이 

자녀와 주변을 관찰하기 위해서만 사용되며 이 세션을 녹음하지 않을 것입니다.          

5. 귀 자녀와 바로 옆 주변 상황을 관찰할 수 있는 장소에 카메라를 설치하라는 

테스트 시험관 또는 실시인의 모든 지침을 따르십시요.    

원격으로 테스트를 보는 동안 귀 자녀가 컴퓨터에 부착된 카메라, 마이크로폰 및 스피커 

또는 헤드폰을 사용할 수 없는 경우, 시험관이 귀 자녀를 테스트할 수 있는 다른 방법 – 

예를 들어, 대면 테스트 실시 - 주, 카운티 및 로컬 정부의 보건 및 안전 요건에 따라 

안전하게 실시할 수 있는 시기를 찾기 위해 귀하는 Dr. Brian Landisi 

(BLandisi@gusd.net) 에게 연락할 수 있습니다. 귀하가 자녀를 테스트로부터 



제외시키길 원하는 경우, 귀하의 요청을 서면으로 교육구에 제출해야만 됩니다. 

[교육법 60615.] 우리는 귀하의 요청을 허가할 것입니다. 

테스트를 치르기 위해선, 여러분은 보안 브라우저(Secure Browser)를 설치할 필요가 

있습니다. 여러분이 교육구 크롬북을 사용하는 경우, 이 기기에는 이미 보안 브라우저가 

설치되어 있으며 개인 기기를 사용하는 경우, 여러분은 

https://ca.portal.cambiumast.com/ 에 접속하여 “Download Secure Browsers” 

부문으로 내려가 해당 보안 브라우저를 다운로드 받으십시요. 윈도우 및 맥 사용자들을 

위한 다운로드 링크가 있습니다 (개인용 크롬북에선 작동되지 않습니다). 대안으로, 

여러분은 테스트를 치를 목적으로 크롬북을 픽업하기 위해 교육구로 올 수 있습니다.    

귀 자녀가 테스트를 준비하도록 보장해 주셔서 감사합니다. 귀하의 도움으로 우리들은 

귀 자녀가 캘리포니아 모든 학생들과 마찬가지로 성공과 자신이 알고 있는 것을 보일 

최선의 기회를 제공하도록 보장할 수 있습니다.    

귀하의 자녀가 각 과목에서 테스트를 치를 구체적인 날짜와 시간에 대한 정보는 Dr. Dr. Dr. Dr. 

Brian Landisi,Brian Landisi,Brian Landisi,Brian Landisi, 818.248.8324 / BLandisi@gusd.net818.248.8324 / BLandisi@gusd.net818.248.8324 / BLandisi@gusd.net818.248.8324 / BLandisi@gusd.net 으로 연락하십시요.        

 

감사합니다, 

Lena Kortoshian, Principal 

 


