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Dear Parent/Guardian: 
 
Each spring, students in grades three through eight and high school 
participate in the California Assessment of Student Performance and 
Progress (CAASPP).  

This year, your child will take the following test(s), depending on his 
or her grade level: 

• Smarter Balanced Summative Assessment in English language 
arts/literacy (grades three through eight and grade eleven) 

• Smarter Balanced Summative Assessment in mathematics 
(grades three through eight and grade eleven) 

The Smarter Balanced Summative Assessments are online tests that 
measure what your child knows and is able to do. The tests include many 
different types of questions that allow students to interact with the test 
questions. Results help identify gaps in knowledge or skills early on so 
your child can get the support he or she needs to be successful in school.  

California is in the process of implementing the California Next Generation 
Science Standards. As part of that implementation, students in grades five, 
eight and high school will take a new test called the California Science 
Test, or CAST. 

To learn more about either the Smarter Balanced Summative 
Assessments or the CAST, go to the California Department of Education 
Parent Guides to Understanding Web page at 
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp. 

You can look at sample test questions on the practice tests, which  
can be found on the CAASPP Web Portal at 
http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html.   

As the parent or guardian, you have the option of excusing your child from 
any part of the CAASPP.  If you would like to excuse your child from the test, you must submit your 
request in writing to the school district. [Education Code 60615.]  We will grant your request.  Please let 
the school know as soon as possible so we can make alternative arrangements for your student. 
	
For information on specific dates and times when your child will take the test in each subject, please 
contact Dr. Pestonji at Rosemont Middle School. 

Sincerely,  

Dr. Scott T. Anderle, Ed.D., Principal 

How can I help my 
child get ready for the 

CAASPP? 

You are an important 
part of your child’s 
education. Some things 
you can do to help your 
child are: 

• Talk about the test 
with your child. 
Make sure they are 
not scared or 
anxious. 

• Tell your child that 
you and his or her 
teacher have high 
expectations and 
that you are both 
there to help, every 
step of the way. 

• Take a practice test 
with your child.  

• Make sure your 
child gets a good 
night’s sleep and a 
nutritious breakfast 
before testing. 
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Հարգելի ծնող/խնամակալ՝ 

 

Յուրաքանչյուր գարուն, դպրոցների երրորդից մինչև ութերորդ դասարանի և ավագ 

դպրոցի աշակերտները մասնակցում են Կալիֆորնիայի աշակերտների 

կատարումների և առաջադիմության գնահատմանը (CAASPP)։ 

Կախված իր դասարանի մակարդակից, այս տարի ձեր երեխան կհանձնի 

հետևյալ քննությունը(ները)՝ 

 Smarter Balanced Summative Assessment քննությունը անգլերեն 

լեզու/գրականություն առարկայից (երրորդից մինչև ութերորդ և 

տասնմեկերորդ դասարանի աշակերտները) 

 Smarter Balanced Summative Assessment մաթեմատիկա առարկայից 

(երրորդից մինչև ութերորդ և տասնմեկերորդ դասարանի աշակերտները) 

The Smarter Balanced Summative Assessments-ը առցանց քննություններ են, որ 

ստուգում են, թե ինչ գիտի ձեր երեխան և ինչ է կարող անել։ Քննությունները 

ներառում են շատ տարբեր տեսակի հարցեր, որոնք հնարավորություն են տալիս 

աշակերտներին ծանոթանալ քննական հարցերի հետ։ Արդյունքները օգնում են 

ավելի վաղ հասկանալ, թե ինչ բացթողումներ ունի աշակերտը իր գիտելիքների և 

հմտությունների մեջ, որպեսզի հնարավոր լինի տրամադրել նրան դպրոցում 

հաջողության հասնելու անհրաժեշտ աջակցությունը։  

Կալիֆորնիան կիրառում է California Next Generation Science Standards անվանումով 

ծրագիրը։ Որպես այդ ծրագրի մի մաս, հինգերորդ, ութերորդ դասարանի և ավագ 

դպրոցի աշակերտները կհանձնեն մի նոր քննություն՝ California Science Test կամ 

CAST անվանումով։ 

Smarter Balanced Summative Assessments-ի կամ  CAST-ի վերաբերյալ հավելյալ 

տեղեկություններ ստանալու համար, այցելեք Կալիֆորնիայի կրթության 

վարչության ծնողների ուղեցույցի վերաբերյալ կայքը՝   

https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp հասցեով։ 

Փորձնական քննությունների բաժնում կարող եք ծանոթանալ քննական հարցերի 

օրինակներին, որոնք կարող եք գտնել CAASPP-ի կայքում՝  

http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html հասցեով։ 

Որպես ծնող կամ խնամակալ, դուք իրավունք ունեք ազատել ձեր երեխային 

CAASPP-ի քննության որևէ հատվածից։ Եթե ցանկանում եք ազատել ձեր երեխային քննությունից, ապա դուք պետք է 

ձեր խնդրանքը գրավոր ներկայացնեք  կրթաշրջանին [Կրթության մասին օրենք՝ 60615]։  Մենք հավանություն կտանք 

ձեր խնդրանքին։ Խնդրում ենք հնարավորինս շուտ տեղեկացնել դպրոցին, որպեսզի մենք կարողանանք 

այլընտրանքային տարբերակներ մշակել ձեր աշակերտի համար։  

 

Յուրաքանչյուր առարակայից քննության վերաբերյալ կոնկրետ ամսաթվերի և ժամերի վերաբերյալ տեղեկություններ 

ստանալու համար, խնդրում ենք կապ հաստատել  հետևյալ`[insert name of school contact]    , հետևյալ 

հեռախոսահամարով՝ և/կամ էլ․ փոստի հասցեով [insert phone number and/or e-mail address]:  

   

Հարգանքներով՝ 

[Insert name of school principal] 

 

Ինչպես կարող եմ օգնել 

երեխայիս՝ CAASPP-ին 

պատրաստվելու համար 

Դուք ձեր երեխայի կրթության 

մեջ կարևոր մաս եք 

հանդիսանում։ Կարող եք անել 

հետևյալը՝ ձեր երեխային 

օգնելու համար։ 

 Խոսեք ձեր երեխայի հետ 

քննության մասին։ 

Համոզվեք, որ չի 

վախենում և 

անհանգստացած չէ։ 

 Ասացեք ձեր երեխային, 

որ դուք և նրա ուսուցիչը 

մեծ սպասումներ ունեք 

նրանից և պատրաստ եք 

ամեն կերպ օգնել նրան։ 

 Փորձնական քննություն 

անցկացրեք ձեր 

երեխայի հետ։  

 Արեք հնարավորինս, 

որպեսզի ձեր երեխան 

լավ քնի և սննդարար 

նախաճաշ ունենա 

քննությունից առաջ։ 

https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp
http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html
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학부모/후견인 여러분께: 

 

매년 봄, 3 학년부터 8 학년 그리고 고등학교 학생들은 캘리포니아 학생 

수행 및 진도 평가 (CAASPP)에 참여합니다. 

이번 학사년도에 귀 자녀는 자신의 학년 수준에 따라 다음의 테스트를 치를 

것입니다:   

 영어/읽고 쓰는 능력에서 스마트하게 균형잡힌 총괄적 평가  

(3 학년 - 8 학년 및 11 학년) 

 수학에서 스마트하게 균형잡힌 총괄적 평가 (3 학년 - 8 학년 및 

11 학년) 

 

스마트하게 균형잡힌 총괄적 평가는 귀 자녀가 무엇을 알고 할 수 있는지 

측정하는 온라인 테스트입니다. 이 테스트는 학생들이 테스트 질문과 서로 

상호작용하는 것을 허용하는 여러가지 많은 유형의 테스트들이 포함되어 

있습니다. 테스트 결과는 자녀가 학교에서의 성공에 필요한 지원을 받을 

수 있도록 이전의 지식과 기량 사이의 차이를 판별하는데 도움이 됩니다.      

캘리포니아는 차세대 과학 표준을 도입하고 있습니다. 이러한 도입의 

일환으로 5, 8 학년 및 고등학교 학생들은 캘리포니아 과학 테스트 또는 

CAST 로 불리우는 새로운 테스트를 치를 것입니다.  

스마트하게 균형잡힌 총괄적 평가나 CAST 에 대해 더 알고 싶으시다면, 

캘리포니아 교육부 학부모 이해를 위한 안내 웹페이지  

https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp 를 

방문하십시요.   

여러분들께서는 CAASPP 웹 포털 http://www.caaspp.org/practice-

and-training/index.html 에서 찾을 수 있는 테스트 연습에서 샘플 시험 

문제들을 볼 수 있습니다.     

학부모 또는 후견인으로서 귀하는 자녀를 CAASPP 의 어느 분야를 제외할 수 있는 선택권을 갖고 

있습니다. 귀하가 자녀를 테스트로부터 제외시키길 원하는 경우, 귀하의 요청을 서면으로 교육구에 

제출해야만 됩니다. [교육법 60615.] 우리는 귀하의 요청을 허가할 것이며 우리가 귀하의 자녀를 위한 

대체 방안을 마련할 수 있도록 가능한 한 빨리 이를 학교에 알려주시길 바랍니다.    
 

귀하의 자녀가 치를 각 과목의 구체적인 테스트 일자 및 시간에 대한 정보는 [Insert phone number and/or 
e-mail address]에서 [insert name of school contact]로 연락하십시요. 

감사합니다, 

[insert name of school principal] 

Translated by: GUSD Intercultural Department                                                                                    Assessment & Accountability – GUSD Parent and Guardian CAASPP Notification      
Korean 2/2019 

 

본인 아이의 CAASPP 

준비를 위해 본인은 

어떻게 도울 수 있는가?   

귀하는 자녀 교육에서 

중요한 부분입니다. 

귀하의 자녀를 돕기 위해 

귀하가 할 수 있는 것들: 

 자녀와 함께 테스트에 

대해 이야기 한다. 

자녀가 두려워하거나 

불안하지 않도록 한다.   

 귀하와 자녀 교사는 

높은 기대치를 갖고 

있으며 우리 모두는 이 

과정의 모든 단계에서 

도울 것이라고 

자녀에게 말한다.  

 자녀와 함께 연습 

테스트를 치른다.  

 귀 자녀가 충분한 

수면을 취하고 

테스트를 보기 전에 

영양가 있는 아침 

식사를 하도록 한다.  

https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp
http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html
http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html
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Estimados Padres y Tutores Legales: 
 
En cada primavera, los estudiantes del 3º al 8º grado y los de secundaria participan en las 

Evaluaciones de California del Rendimiento y Progreso del Estudiante (CAASPP).  

Este año, su estudiante tomará el/los siguiente(es) exámen(es), dependiendo de su nivel 

de grado: 

• Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced en artes/lectoescritura del idioma inglés 
(del 3º al 8º grado y el 11º grado) 

• Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced en matemáticas (del 3º al 8º grado y el 
11º grado) 
 

Las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced son exámenes por internet que miden el 

conocimiento y lo que pueden hacer los estudiantes.  Los exámenes incluyen muchos tipos 

diferentes de preguntas que permiten a los estudiantes interactuar con las preguntas del 

examen.  Los resultados ayudan a identificar tempranamente la deficiencia en el conocimiento 

o habilidades académicas para que los estudiantes puedan obtener el apoyo que necesitan 

para tener éxito en la escuela. 

California está implementando los Estándares de Ciencias de la Nueva Generación. Como 

parte de esa implementación, los estudiantes del quinto, octavo grado y la secundaria tomarán 

el nuevo examen llamado Examen de Ciencias para California, o CAST. 

Para aprender más sobre las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced o el CAST, vayan a la 

página de internet Guía de los Padres para Comprender del Departamento de Educación de 

California en https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp. 

Puede mirar el ejemplo de las preguntas del examen en los exámenes de práctica, que se 
pueden encontrar en el portal de la página de internet http://www.caaspp.org/practice-
and-training/index.html. 

Como padres o tutores legales tienen la opción de excusar a su estudiante de cualquier parte 
del CAASPP.  Si desean excusar a su estudiante de la prueba, deben presentar su petición por 
escrito al distrito escolar. [Código de Educación 60615.]  Les concederemos su petición. Por 
favor informen a su escuela lo más pronto posible para que podamos hacer arreglos 
alternativos para su estudiante.  

 

Para más información sobre las fechas y los horarios específicos de cuándo su estudiante 

tomará el examen en cada materia, por favor comuníquense con _____________________________ al 

______________________________. 

Atentamente, 

_________________________________ 

 

 

¿Cómo puedo ayudar a 

mi estudiante a estar 

listo para el CAASPP? 

 

Ustedes son una parte 

importante en la 

educación de su 

estudiante. Algunas de 

las cosas que pueden 

hacer para ayudar a su 

estudiante son: 

 

 Hablar del examen 
con su estudiante. 
Asegúrense que no 
esté con miedo ni 
con ansiedad. 

 Decirle a su 
estudiante que usted 
y su maestro tienen 
altas expectativas y 
que están allí para 
ayudarle en todo 
momento. 

 Tomar el examen de 
práctica con el 
estudiante.  

 Asegúrense que su 
estudiante duerma 
bien y que tome un 
desayuno nutritivo 

antes del examen. 

https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp
http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html
http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html


ROSEMONT                 April 2019 
 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

1 2 3 4 5 6 7 
English CAASPP English CAASPP English CAASPP English CAASPP English CAASPP   

8 9 10 11 12 13 14 
English CAASPP English CAASPP Math CAASPP Math CAASPP Math CAASPP 

CAA-SDC 
  

15 16 17 18 19 20 21 
Math CAASPP 
CAA- SDC 

Math CAASPP 
CAA-SDC 

Math CAASPP 
CAA-SDC 

Math CAASPP 
CAA SDC 

Science CAST 8th 
Science Finish 7th 
ELA or Math 

  

22 23 24 25 26 27 28 
Science CAST 8TH 
Science Finish 7th 
ELA or Math 

No testing  NO SCHOOL Science CAST 8TH 
Science Finish 7th 
ELA or Math 

Science CAST 
Science Finish 7th 
ELA or Math 

  

29 30 May 1st     
Science CAST 8th  
Science Finish 7th ELA 
or Math 

Science CAST 8th 
Science Finish 7th ELA 
or Math 

Science CAST 8TH 
Science Finish 7th ELA 
or Math 

    

       
       

 

SBAC-CAASPP, 
CAST & 
CAA  

ENGLISH CAASPP 7 DAYS 
MATH CAASPP 7 DAYS 
CAA 5 DAYS 

SCIENCE 8TH CAST 7 DAYS 
* SCIENCE 7TH –MAKE -UPS FOR 
ENGLISH & MATH: 19, 22, 25, 26 
and May 1 

All Remaining Make-Up Tests  
Month of May- Computer lab 
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