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Квітень 22, 2014 
 
 
Шановні сім’ї Rio Americano High School,  
 

Ми будемо проводити суттєві зміни в кінці цього навчального року відносно тестування 
учнів, і я пишу щоб допомогти вам зрозуміти, що це означає і як ви можете допомогти своїй 
дитині підготуватися. Цього року замість тестів з олівцем і папером, наші учні візьмуть участь у 
випробуваннях нового, комп'ютеризованого тестування, що в кінцевому результаті замінить 
традиційну стандартизовану програму тестування ( STAR ), відому для вас та ваших учнів з 
попередніх років. 

 
Впровадження Smarter Balanced Field Test в окрузі San Juan Unified буде проводитися з 

понеділка, 21 квітня до середи, 16 травня. Він включатиме перевірку знань з англійської мови і 
математики. 

 
Цей новий комп'ютеризований тест виглядає зовсім по - інакшому, він розроблений так 

щоб запропонувати учням, сім'ям та вчителям більш ясну картину того, що вивчають учні для 
того щоб бути успішним в коледжі і виборі кар'єри у майбутньому. Наприклад, крім питань з 
декількома варіантами, учням також буде запропоновано заповнити таблиці, написати твір і 
скласти графік. Кожен тест займе три - чотири години часу вашої дитини в перебігу декількох 
днів, а також це буде викликом вашій дитині, щоб більш глибоко продемонструвати свої знання, 
на відміну від традиційних тестів. 

 
Так як ми перевіряємо цей тест, ви не отримаєте ніяких результатів у цьому році. Але, 

необхідно підійти до цього тесту серйозно: такі випробування цього року відбувається в тисячах 
шкіл по всій Каліфорнії і ці перевірки допоможуть визначити наскільки добре окремі питання 
дозволяють учням продемонструвати те, що вони знають і що ще потрібно вивчити. 

 
Для того щоб взнати більш детальну інформацію, зайдіть на: www.sanjuan.edu / testing, де 

ви і ваша дитина зможете ознайомитися та пройти практичні тести, подивитися відео про нову 
систему оцінок і знайти відповіді на поширені запитання про Smarter Balanced Field Test.   
 
Якщо у вас виникли запитання або зауваження, телефонуйте мені за номером 916-979-8860 або 
на електронну скриньку brian.ginter@sanjuan.edu. 
  
 
З повагою, 
 
 
Brian T. Ginter 
Rio Americano HS 
Principal 
 

 

 


