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Understanding CAASPP and ELPAC Student Score Reports (SSRs) 

 San Juan حیه آموزش  نا ینراهنمای والد

 ELPACو  CAASPP دانشجوی   نمراتگزارش های  درک

 

CAASPP  وELPAC ست؟یچ 

CAASPP ( فت دانش ی  ایارز در کالیفرنیا است. سیستم  ایالت   یا تست آموزان در کالیفرنیا( یک سیستم آزمایشعملکرد و پیش 

CAASPP  آموزان یم دانند و ورد آنچه دانشمدر  آموزان و خانواده های آنها معلمان، دانش به طرایح شده است تا

موفقیت در کالج یا حرفه ای هستند هنگایم که آنها  قادر به انجام آن هستند و اینکه آیا آنها در حال آماده شدن برای

ستان فارغ التحصیل یم شوند  . ارزیای  های  که بخش  از این سیستم هستند، یم تواند یک هد یم د، معلومات از دبیر

 هستند:  CAASPPاز  بخش   ر یز  ینشان دهد. تست ها آموزاندانش اکادمیک یاستانداردها ییر اندازه گمعیار را برای 

 (11و  8تا  3 کالس( )ELA) شیزبان انگل سواد / هی   مجمویع ای  یارز 

 (11و  8تا  3 کالس) اض  یر  مجمویع ای  یارز 

 (12و  8، 5 کالس( )CST) ا یفرنیکال  ومعل آزمون

ELPAC  را درک یم شیانگل انیدانشجو  ایا که   یناسنجش  یاست که برا یا آزموی   ( تستایفرنیکال  یبرا شیمهارت زبان انگل ای  ی)ارز 

کند تا در   به معلم فرزند شما کمک یم ELPAC. اطالعات رود  به کار یم، ستیآنها ن که زبان اصیلدر حالیکه  کنند 

 کمک کند.   به انها  مناسب بخش های

 کرد؟  دا ی( را پSSRs) ی  دانشجو نمرات یتوان گزارش ها چگونه یم

 (ستنجایا) Q نیورود به پورتال والد ی)دستورالعمل برا شوید  رد او  Q نی( به پورتال والد1

منابع  یو برا Q نیمرور پورتال والد یبرا ی  راهنما یبرا San Juan Testing Information for Families( از صفحه وب 2

 
 
 . د یکن  د یبازد اضاف

 . د یاسکن کن Q نیبه پورتال والد مستقيم وند یپ یرا برا QRکد   نی( ا3

 

 

 

 

 

 : رسپرست / نیوالد شت  یبمنابع  یبرا

 . د یکن  د یبازد https://ca.startingmarter.org/. در آزمون  نمره تی: از وب ساCAASPP یبرا

 . د یکن  د یبازد / https://elpac.startingsmarter.org/ .در آزمون  نمره تیوب سااز : ELPAC یبرا

https://www.sanjuan.edu/Page/206
https://ca.startingmarter.org/
https://elpac.startingsmarter.org/

