April 15, 2021
California Assessment of Student Performance and Progress
Summative Assessments and California Science Test

Parent and Guardian Notification Letter
Dear Parent/Guardian:
Each year, 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 their grade level:
●

Smarter Balanced Summative Assessments for English language arts/literacy and mathematics in
grades three through eight

●

California Science Test (CAST) in grades five and eight.

The Smarter Balanced Summative Assessments and the CAST are online tests that measure what your student
knows and can 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 needed to be
successful in school.
May 3-14 the test will be administered. May 17-21 will be for any make-up work.
You are an important part of your child’s education. To help your child get ready for the test you can:
●

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

●

Tell your child that you and their teacher have high expectations and 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.

To learn more about 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 also 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.If you have questions, please contact the office staff at (916)
596-6422 and/or email us @ www.sacvalleycharter.org.

Sincerely,

Dr. Amrik Singh, Ph.D.
Principal

ਪਿਆਰੇ ਮਾਪਿਓ / ਸਰਪ੍ਰਸਤੋ
ਹਰ ਸਾਲ, ਗ੍ਰੇਡ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਅੱਠ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਂਡ
ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ (ਸੀਏਏਐਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਟੈਸਟ ਲਵੇਗਾ:
• (English Language Arts) ਗਰੇਡ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਅੱਠ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ / ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਲਈ
(Smarter Balanced Assessments)
• ਗ੍ਰੇਡ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੱਠ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਇੰਸ ਟੈਸਟ (CAST).
(Smarter Balanced Assessments) ਅਤੇ CAST tests ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ
ਸਕੇ।
ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮਈ 3-14 ਮਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 17-21 ਮਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ:
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ । ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਡਰਦੇ ਜਾਂ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ।
• ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲੇ ।
ਸਮਾਰਟਰ ਬੈਲੇਂਸਡ ਸੰਮਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਸੀਏਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
ਪੇਰੈਂਟ ਗਾਈਡਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵੈੱਬ ਪੇਜ https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp. 'ਤੇ ਜਾਓ.
ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ CAASPP ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ' ਤੇ
http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html. 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ (916) 596-6422 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਈਮੇਲ ਕਰੋ www.sacvalleycharter.org.

