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JONATHAN HERNANDEZ-JONES
ANG PAGGANAP NI JONATHAN SA ISANG SULYAP

IIJ Ingles I

0

0

Hindi Nakatugon Hindi Nakatugon
sa Antas ng Baitang
Petsa ng Pagsusulit:
Tagsibol 2019

Biology

00 Algebra I
f3D

sa Antas ng Baitang
Petsa ng Pagsusulit:
Tagsibol 2019

IIJ Ingles II

Malapit nang Makatugon
sa Antas ng Baitang
Petsa ng Pagsusulit: Tagsibol 2019

Pumunta sa www.texasassessment.com
at mag-log in para matuto pa.

0

Nakakatugon

sa Antas ng Baitang
Petsa ng Pagsusulit:
Mayo 2019

NATATANGING
ACCESS CODE NI
JONATHAN

Mula sa Komisyonado
Ang mga pagsusulit ay bahagi ng
buhay. Kukuha ang ating mga anak
ng mga pagsusulit para makakuha
ng lisensya sa pagmamaneho, para
makapasok sa kolehiyo, at para
rin makakuha ng mga partikular na
trabaho. Bilang magulang ng apat
na anak, alam kong walang iisang
pagsusuri ang magsasabi sa akin
ng lahat ng bagay tungkol sa aking
mga anak. Ngunit idinisenyo ang mga
STAAR na pagsusulit para magbigay
ng kapaki-pakinabang na impormasyon
tungkol sa kung gaano karami ang
natutunan ng ating mga anak sa
akademiko at kung gaano sila kahanda
para sa kung ano man ang paparating.

Ang mga mag-aaral na makakatugon
o magiging bihasa sa antas ng baitang
pagsapit ng pagtatapos sa high
school ay mayroong mahigit sa 60%
pagkakataon ng pagpasa sa kanilang
mga klase sa kolehiyo, na siyang
labis na magpapataas sa kanilang
mga panghabambuhay na kikitain at
posibilidad na magtagumpay. Nilalayon
ng ulat na ito na magbigay sa inyo ng
impormasyon tungkol sa kung gaano
kahusay na natutunan ng inyong
anak ang akademikong materyales
sa paaralan ngayong taon at kung
paano ninyo siya matutulungan na mas
matuto pa.

Ang Kahulugan ng Mga
Resulta

Ipinapakita ng ulat na ito kung gaano kahusay
ang iyong anak sa pagsusuri. Mayroong apat
na antas ng pagganap.

BIHASA SA ANTAS NG
BAITANG
Nagpakita ng pagiging bihasa
sa kaalaman at mga kasanayan
sa kurso — nasa tamang daan
ang mag-aaral para sa pagiging
handa sa kolehiyo at karera.
NAKAKATUGON SA ANTAS
NG BAITANG
May malawak na kaalaman sa
nilalaman ng kurso — nakahanda
ang mag-aaral na magpatuloy sa
susunod na baitang.
MALAPIT NANG MAKATUGON
SA ANTAS NG BAITANG
May kaunting kaalaman sa
nilalaman ng kurso, ngunit
maaaring may napalampas
na mga kritikal na elemento
— kailangan ng mag-aaral
ng karagdagang suporta sa
paparating na taon.

Sulitin ang Oras sa Mga Conference sa Pagitan ng Mga Magulang at Guro
Mga Halimbawa ng Maaaring Itanong sa Guro:
• May malalapit bang kaibigan ang aking anak sa klase at sa paaralan?
• Ano ang pinakamahalagang bagay na maaari kong gawin upang
maihanda ang aking anak para sa high school?
• Ibinibigay ba ng aking anak ang lahat ng kanyang makakaya?
• Ano ang maaaring gawin ng aking anak na hindi pa niya ginagawa?
• Kumusta ang pagsasagawa ng aking anak sa mga gawain sa inyong klase?

Bihasa

sa Antas ng Baitang
Petsa ng Pagsusulit:
Tagsibol 2019

28Q735

Mike Morath, Komisyonado ng Edukasyon

• Saan pinakainteresante ang aking anak sa paaralan?

Kasaysayan ng U.S.

8

HINDI NAKAKATUGON SA
ANTAS NG BAITANG
Hindi nagpakita ng pangunahing
pagkaunawa sa mga inaasahan
sa kurso — maaaring kailanganin
ng mag-aaral ng matatag na
suporta sa paparating na taon.

Mga End-of-Course (EOC o Sa Pagtatapos ng Kurso)
na Pagtatasa
JONATHAN HERNANDEZ-JONES
ID ng Mag-aaral: *****0230
Ingles I

8

BAITANG 9

Lokal na ID ng Mag-aaral: ---

Distrito: 258-999 ZZ CRUSE ISD

Petsa ng Pagsusulit: Tagsibol 2019

HINDI NAKATUGON

0
MARKA
2534

SA ANTAS NG BAITANG
Ang inyong anak ay nakakuha ng
pareho o mas mataas sa 0% ng
lahat ng marka ng mag-aaral sa
pagsusulit na ito.

Hindi Nakatugon
sa Antas ng Baitang
(1152–3774)

Malapit nang Makatugon
sa Antas ng Baitang
(3775–3999)
Pumasa

Nakakatugon
sa Antas ng Baitang
(4000–4690)

Bihasa
sa Antas ng Baitang
(4691–6314)

Kaalaman at Mga Kategorya ng Kasanayan Para sa Ingles I
Nakasulat na Komposisyon

Komposisyon
6 sa
16 na Kabuuang
Puntos

Algebra I

8

Maraming Pagpipilian

Pag-unawa/
Pag-analisa sa
Mga Genre

Pag-unawa/Paganalisa sa Mga
Teksto ng Panitikan

0 Tama sa
Kabuuan na 8

0 Tama sa
Kabuuan na 13

Petsa ng Pagsusulit: Tagsibol 2019

©

Pag-unawa/Pag-analisa sa
Mga Tekstong Nagbibigay
ng Impormasyon

Rebisyon

Pag-edit

0 Tama sa
Kabuuan na 13

0 Tama sa
Kabuuan na 9

0 Tama sa
Kabuuan na 9

Inaasahang Pag-usad

O;

HINDI NAKATUGON

MARKA
3065

SA ANTAS NG BAITANG
Ang inyong anak ay nakakuha ng
pareho o mas mataas sa 1% ng
lahat ng marka ng mag-aaral sa
pagsusulit na ito.

Hindi Nakatugon
sa Antas ng Baitang
(1406–3549)

Malapit nang Makatugon
sa Antas ng Baitang
(3550–3999)

Nakakatugon
sa Antas ng Baitang
(4000–4332)

Bihasa
sa Antas ng Baitang
(4333–6100)

Pumasa

Kaalaman at Mga Kategorya ng Kasanayan Para sa Algebra I
Numero at Mga
Pamamaraan sa
Algebra

Paglalarawan at
Pag-graph ng Mga
Linear Function,
Equation, at Inequality

2 Tama sa
Kabuuan na 11

2 Tama sa
Kabuuan na 12

Biology

Pagsusulat at
Paglutas ng Mga
Linear Function,
Equation, at Inequality
2 Tama sa
Kabuuan na 14

Mga Quadratic
Function at Equation

Mga Exponential
Function at Equation

2 Tama sa
Kabuuan na 11

2 Tama sa
Kabuuan na 6

Petsa ng Pagsusulit: Tagsibol 2019

MALAPIT NANG MAKATUGON

Ang inyong anak ay nakakuha ng
pareho o mas mataas sa 16% ng lahat
ng marka ng mag-aaral sa pagsusulit
na ito.

0
MARKA
3637

SA ANTAS NG BAITANG

Hindi Nakatugon
sa Antas ng Baitang
(1348-3549)

Malapit nang Makatugon
sa Antas ng Baitang
(3550–3999)

Nakakatugon
sa Antas ng Baitang
(4000-4575)

Bihasa
sa Antas ng Baitang
(4576–6205)

Hindi Karaniwang Akomodasyon

Kaalaman at Mga Kategorya ng Kasanayan Para sa Biology

~
•.

Cell Structure at
Function

Mga Mekanismo
ng Genetics

Biyolohikal na
Ebolusyon at
Klasipikasyon

Mga Biyolohikal
na Proseso at
Sistema

Interdependence
sa Mga Sistema ng
Kapaligiran

0 Tama sa
Kabuuan na 11

10 Tama sa
Kabuuan na 11

10 Tama sa
Kabuuan na 10

1 Tama sa
Kabuuan na 11

2 Tama sa
Kabuuan na 11

28Q735

Gustong makita ang mga tanong na hindi nasagot nang tama
ni JONATHAN? Gamitin ang code na ito para mag-log in.

TexasAssessment.com

Mga End-of-Course (EOC o Sa Pagtatapos ng Kurso)
na Pagtatasa
JONATHAN HERNANDEZ-JONES
Campus: 002 ZOMBIE H S
Ingles II

BAITANG 9

Pangkat ng Klase: SEC USHIST STAAR ONL

Petsa ng Ulat: TAGSIBOL 2019

Petsa ng Pagsusulit: Tagsibol 2019

Online na may Naka-embed na mga Suporta

NAKAKATUGON

9
MARKA
4083

SA ANTAS NG BAITANG
Ang inyong anak ay nakakuha ng
pareho o mas mataas sa 61% ng
lahat ng marka ng mag-aaral sa
pagsusulit na ito.

Hindi Nakatugon
sa Antas ng Baitang
(973–3774)

Malapit nang Makatugon
sa Antas ng Baitang
(3775–3999)
Pumasa

Nakakatugon
sa Antas ng Baitang
(4000–4830)

Bihasa
sa Antas ng Baitang
(4831–6451)

Kaalaman at Mga Kategorya ng Kasanayan para sa Ingles II
Nakasulat na Komposisyon

Maraming Pagpipilian

Komposisyon
10 sa
16 na Kabuuang
Puntos

Kasaysayan ng U.S.

Pag-unawa/
Pag-analisa sa
Mga Genre

Pag-unawa/Paganalisa sa Mga
Teksto ng Panitikan

8 Tama sa
Kabuuan na 8

13 Tama sa
Kabuuan na 13

©

Pag-unawa/Pag-analisa sa
Mga Tekstong Nagbibigay
ng Impormasyon

Rebisyon

Pag-edit

13 Tama sa
Kabuuan na 13

5 Tama sa
Kabuuan na 9

0 Tama sa
Kabuuan na 9

Petsa ng Pagsusulit: Tagsibol 2019

BIHASA

0
MARKA
4581

SA ANTAS NG BAITANG
Ang inyong anak ay nakakuha ng
pareho o mas mataas sa 81% ng
lahat ng marka ng mag-aaral sa
pagsusulit na ito.

Hindi Nakatugon
sa Antas ng Baitang
(946–3549)

Malapit nang Makatugon
sa Antas ng Baitang
(3550–3999)

Nakakatugon
sa Antas ng Baitang
(4000–4439)

Bihasa
sa Antas ng Baitang
(4440–6428)

Pumasa

Kaalaman at Mga Kategorya ng Kasanayan Para sa Kasaysayan ng U.S.
Kasaysayan

Heograpiya at
Kultura

Pamahalaan at
Pagkamamamayan

Ekonomiya, Agham,
Teknolohiya, at Lipunan

21 Tama sa
Kabuuan na 30

12 Tama sa
Kabuuan na 12

10 Tama sa
Kabuuan na 10

14 Tama sa
Kabuuan na 16

Narito ang ilang aklat na inirerekomenda para kay JONATHAN.
A Tree Grows
In Brooklyn

SMITH

810L
SILKO

Ceremony

890L

Obasan

KOGAWA

Journey to
the Center
of the Earth

28Q735

990L
VERNE

1030L

Pride and
Prejudice

1070L

The Count of
Monte Cristo

1080L

Great
Expectations

1090L

King Lear

AUSTEN

Kasalukuyang Sukat
ng Lexile:

1065L

Kasalukuyang Sukat
ng Quantile:

990Q

DUMAS

DICKENS

SHAKESPEARE

1180L

Matuto pa tungkol sa mga Sukat ng Lexile at
Quantile at kung paano magagamit ang mga ito
para matulungan ang iyong anak na magtagumpay
sa TexasAssessment.com.

Maghanap ng mas marami pang libro sa antas sa
pagbabasa ni JONATHAN gamit ang Find a Book tool.

TexasAssessment.com

MGA MAPAGKUKUNANG INIANGKOP PARA KAY JONATHAN
Plano para sa Kolehiyo

Maghanda para sa Karera

Mga Diskarte para Magtagumpay sa Kolehiyo

Mga Aktibidad ng Pagpaplano Karera

l!J_ _ _ _ ~ - - - Pag-alam tungkol sa Mga Kolehiyo at Programa
sa Degree

Pagsusuri sa Mga Opsyon sa Karera

• Dumalo sa fair para sa pagtatampok ng opsyon

• Magsaliksik ng mga karera at trabaho batay

• Sumali sa “virtual tour” ng mga kolehiyo kung

• Magpatala sa mga inaalok na kursong Career and

sa kolehiyo at karera upang malaman ang tungkol
sa mga kolehiyo, programa sa degree, at mga
kinakailangan sa pagpasok.
saan kayo interesado, o bumisita sa isang lokal na
kolehiyo kasama ng inyong mga magulang.

l'.l'.ft _ _ _ _
Paghahanda para sa Kolehiyo sa High School

• Suriin ang advanced na coursework gaya ng mga

klase sa Advanced Placement at International
Baccalaureate at opsyong dual credit na inaalok ng
isang lokal na kolehiyo sa komunidad.

• Maghanda para sa mga pagsusuri ng pagiging

handa para sa kolehiyo, tulad ng SAT, ACT, o ng
Texas Success Initiative assessment (TSIA).

ell _ _ __
Paggawa ng Resume para sa Kolehiyo

• Makilahok sa mga ekstrakurikular na aktibidad

at mga pagkakataon para sa serbisyong
pangkomunidad (hinahanap ng mga kolehiyo
ang mga mag-aaral na mga aktibong pinuno sa
kanilang paaralan).

• Makilahok sa isang programa ng pagpapahusay sa
tag-araw (magtanong sa mga lokal na unibersidad
at sa inyong lokal na distrito ng paaralan para sa
mga oportunidad.

sa inyong mga interes at inaasahan sa istilo
ng pamumuhay, o magtanong tungkol sa mga
oportunidad sa lokal na internship.
Technical Education (CTE o Karera at Teknikal na
Edukasyon) na may kaugnayan sa inyong mga
interes sa karera.

fll _ _ _
Magplano ng Kurso ng Pag-aaral

___J

• Suriin ang inyong pagpapasya sa pag-endorso
upang matiyak na nauugnay ito sa inyong mga
interes sa karera.

• Magpatala sa nakatuong pagkakasunud-sunod
ng mga kursong CTE na maaaring magresulta
sa mga sertipikasyong nakabatay sa industriya
at oportunidad sa pag-aaral na nakabatay sa
trabaho.

Tumuklas ng Mga Oportunidad Batay sa Karera

• Sumali sa isang Organisasyon ng Mga Mag-aaral

batay sa Karera at Teknolohiya kung saan maaari
ninyong ilapat ang inyong mga kasanayan sa
paghahanda sa karera sa pamamagitan ng mga
aktibidad sa totoong buhay.

• Isaalang-alang ang pagsali sa mga programa para
sa pagpapahusay ng kasanayan sa tag-araw na
pinamamahalaan ng mga negosyo o iba pang
organisasyon.

Pagpaplano para sa Kolehiyo at Karera
Mga Iminumungkahing Dapat Itanong sa Inyong Tagapayo sa High School
1. Kailangang madagdagan ang aking kaalaman tungkol sa mga opsyon sa kolehiyo at karera. Kailan ang fair para sa pagtatampok
ng opsyon sa kolehiyo at karera?
2. Anong mga oportunidad sa Career and Technical Education (CTE) ang inaalok sa aking paaralan na magreresulta sa
sertipikasyong nakabatay sa industriya o oportunidad sa pag-aaral na nakabatay sa trabaho?
3. Anong iba pang klase para sa credit sa kolehiyo at paghahanda sa karera ang maaari kong kunin sa ika-10, ika-11, at ika-12
baitang? Paano ako dapat maghanda para sa mga kursong dual credit o Advanced Placement?
4. Paano ako magsa-sign up para sa mga pagtatasa sa pagiging handa sa kolehiyo, tulad ng SAT, ACT, o ng TSIA? Paano ako
dapat maghanda para rito? Mayroon bang available na pinansiyal na suporta?
5. Saan ko makikita ang impormasyon tungkol sa mga lokal na programa ng pagpapahusay sa panahon ng tag-araw at mga
programa para sa pagpapahusay ng kasanayan para sa karera?
6. Paano ako mag-aapply para sa mga scholarship? Ano ang FAFSA? Paano ako mag-aapply para sa FAFSA?

