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2399 Sellers Way   |   West Sacramento, CA 95691   |   P: 916.596.6422 

California Department of Education  

English Language Proficiency Assessments for California (ELPAC) 

Summative ELPAC 

Parent and Guardian Notification Letter  

Dear Parent/Guardian: 

Identifying students who need help learning English is important so they can get the 

support they need to do well in all school subject areas. The Summative English 

Language Proficiency Assessments for California (Summative ELPAC) is the test used 

to measure how well students understand English when it is not the language they 

speak at home. Information from the ELPAC tells your child’s teacher about how to best 

support your scholar’s learning.  

 

This spring, your child will take the Summative ELPAC. 

Students in kindergarten through grade twelve who are classified as English learners 

will take the Summative ELPAC every year until they are reclassified as proficient in 

English. Students are tested on their skills in listening, speaking, reading, and writing. 

Your child’s voice is being recorded as part of the Speaking test. A small percentage of 

student responses will be used to validate the accuracy of scoring but will not be used 

for identification. All recorded responses will be destroyed after the scores are validated. 

 

Below is the testing schedule:  

All grades: April 1st to May 17th  

Make-up Testing: May 18th - 28th 

 

 



You are an important part of your scholar’s education. To help your child get ready for 

the test, you can: 

• Read to your child and have them read to you on a regular basis.

• Use pictures and ask your child to tell you what they see and what is happening.

• Talk with your child’s teacher about your child’s skills to help support their

progress.

• Use the ELPAC practice test online

https://login1.cloud1.tds.airast.org/student/V523/Pages/LoginShell.aspx?c=Califo

rnia_PT

• Make sure that your child is well-rested and has eaten before the test.

To learn more about the ELPAC, 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 ELPAC Starting 

Smarter website at https://elpac.startingsmarter.org/ . 

If you have any questions about your child taking the ELPAC, please contact SVCS 

directly at (916) 596 - 6422. 

Sincerely, 

Dr. Amrik Singh 
Superintendent/Principal 

https://login1.cloud1.tds.airast.org/student/V523/Pages/LoginShell.aspx?c=California_PT
https://login1.cloud1.tds.airast.org/student/V523/Pages/LoginShell.aspx?c=California_PT
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp
https://elpac.startingsmarter.org/
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ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ / ਸਰਿਰਸਤ: 

ਉਹਨਾਂ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆ ਂਿੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨਾ ਪਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਗ੍ਰੇਜੀ ਪਸਿੱ ਖਣ ਪਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ ਿਰੂਰਤ ਹ ੂੰ ਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਿੇ 

ਸਾਰੇ ਪਿਸਾ ਖੇਤਰਾਂ ਪਿਿੱਚ ਚੂੰ ਗੇ੍ ਢੂੰਗ੍ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਾਿਤ ਕਰ ਸਕਣ । ਕਲੈੀਫੋਰਨੀਆ ਲਈ ਸੂੰਮਪਿਿ 

ਇੂੰਗ੍ਪਲਸ ਲੈਂਗ੍ਿੇਿ ਿਰਫੋਸੀਸੀਸੀ ਅਸੈਸਮੈਂਿਸ (ਸੂੰ ਮਪਿਿ ਈ.ਐੱਲ.ਿੀ.ਏ.ਸੀ.) ਇਹ ਮਾਿਣ ਲਈ ਿਰਪਤਆ ਿਾਂਿਾ ਹੈ ਪਕ 

ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਅੂੰਗ੍ਰੇਜੀ ਨੂੂੰ  ਪਕੂੰ ਨੀ ਚੂੰਗ੍ੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਿੇ ਹਨ ਿਿੋਂ ਉਨਹ ਾਂਿੀ ਇਹ ਘਰ ਪਿਿੱਚ ਬਲੋਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹ ੂੰ ਿੀ । ELPAC 

ਤੋਂ ਪਮਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਅਪਿਆਿਕ ਨੂੂੰ  ਿਿੱ ਸਿੀ ਹੈ ਪਕ ਤ ਹਾਡੇ ਪਿਿਿਾਨ ਿੀ ਪਸਖਲਾਈ ਿਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ 

ਸਮਰਥਨ ਪਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ । 

 

ਇਸ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰ ੁੱ ਤ ਵ ੁੱ ਚ, ਤ ਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾਮਕ ELPAC ਲ ੇਗਾ । 

ਪਕੂੰ ਡਰਗ੍ਾਰਿਨ ਤੋਂ ਅਿੱਠਿੀਂ ਿਮਾਤ ਤਕ ਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਪਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਗ੍ਰੇਜੀ ਪਸਖਣ ਿਾਲੇ ਿਿੋਂ ਸਰਣੇੀਬਿੱ ਿ ਕੀਤਾ ਿਾਂਿਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ 

ਸੂੰ ਮਪਿਿ ਈ.ਐੱਲ.ਿੀ.ਏ.ਸੀ. ਲੈਣਗੇ੍ ਿਿੋਂ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਗ੍ਰੇਜੀ ਪਿਚ ਪਨਿ ੂੰ ਨ ਿਿੋਂ ਿ ਬਾਰਾ ਿਰਗ੍ੀਪਕਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਿਾ । 

ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸ ਣਨ, ਬੋਲਣ, ਿੜਹਨ ਅਤ ੇਪਲਖਣ ਿ ੇਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਹ ਨਰ 'ਤ ੇਿਰਪਖਆ ਿਾਂਿਾ ਹੈ । ਤ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਆਿਾਜ 

ਸਿੀਪਕੂੰਗ੍ ਿੈਸਿ ਿੇ ਪਹਿੱ ਸੇ ਿਿੋਂ ਪਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਿਿਾਬਾਂ ਿੀ ਥੋੜਹੀ ਪਿਹੀ ਿਰਤੀਸਤਤਾ ਸਕੋਪਰੂੰਗ੍ 

ਿੀ ਸ ਿੱ ਿਤਾ ਨੂੂੰ  ਿਰਮਾਪਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤੀ ਿਾਏਗ੍ੀ ਿਰ ਿਛਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਰਤੀ ਿਾਏਗ੍ੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਕਾਰਡ ਕੀਤ ੇਿਿਾਬ 

ਸਕੋਰਾਂ ਿੀ ਿਰਮਾਪਣਕਤਾ ਿ ੇਬਾਅਿ ਨਸਿ ਹੋ ਿਾਣਗੇ੍ । 

 

ਹੇਠਾਂ ਟੈਸਵਟੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ: 

ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਡ: 1 ਅਿਰੈਲ ਤੋਂ 17 ਮਈ 

ਮੇਕ-ਅਿ ਿੈਸਪਿੂੰਗ੍: 18 ਮਈ ਤੋਂ 28 



ਤ ਸੀਂ ਆਿਣੇ ਪਿਿਿਾਨ ਿੀ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਿਾ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਿਿੂਰਨ ਪਹਿੱ ਸਾ ਹੋ। ਆਿਣ ੇਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਿੈਸਿ ਲਈ ਪਤਆਰ ਹੋਣ ਪਿਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਤ ਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ: 

• ਆਿਣ ੇਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਿੜਹ ੋਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਨਯਮਤ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਿੜਹੋ. 

• ਤਸਿੀਰਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤ ੇਆਿਣ ੇਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਿਿੱਸੋ ਪਕ ਉਹ ਕੀ ਿੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਪਰਹਾ ਹੈ। 

• ਆਿਣ ੇਬਿੱਚੇ ਿੇ ਅਪਿਆਿਕ ਨਾਲ ਤ ਹਾਡ ੇਬਿੱਚੇ ਿੇ ਹ ਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਿੀ ਤਰਿੱਕੀ ਨੂੂੰ  ਸਮਰਥਨ ਪਿਿੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ। 

• ELPAC ਅਪਭਆਸ ਿੈਸਿ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ 

https://login1.cloud1.tds.airast.org/student/V523/Pages/LoginShell.aspx?c=California_PT 

• ਇਹ ਸ ਪਨਸਪਚਤ ਕਰੋ ਪਕ ਤ ਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਚੂੰਗ੍ੀ ਤਰਹਾਂ ਆਰਾਮ ਪਿਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿੈਸਿ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਿਾ ਹ ੈ। 

ELPAC ਬਾਰ ੇਿਿੇਰੇ ਿਾਣਨ ਲਈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਡਿਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ ਐਿੂਕੇਸਨ ਿੇਰੈਂਿ ਗ੍ਾਈਡਜ  ਸਮਝਣ ਿਾਲੇ ਿੈੱਬ ਿੇਿ ਨੂੂੰ  

ਿਬੋ । https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp ' ਤ ਸੀਂ ਅਪਭਆਸ ਿੈਸਿਾਂ 'ਤੇ ਨਮੂਨੇ 

ਿੇ ਿੈਸਿ ਿਰਸਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੀ ਿੇਖ ਸਕਿੇ ਹੋ, ਿੋ ਪਕ ਈਐਲਿੀਏਸੀ ਅਰੂੰਭ ਕਰਨ ਿੀ ਸਮਾਰਿ ਿੈਬਸਾਈਿ 

https://elpac.startingsmarter.org/' ਤ ੇਿਾਇਆ ਿਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। 

ਿੇ ਤ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ  ELPAC ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਰਸਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ SVCS ਨਾਲ ਪਸਿੱ ਿਾ ਸੂੰ ਿਰਕ ਕਰੋ (916) 596 - 

6422. 

 

ਸ ਪਹਰਿ, 

 

 

ਡਾ: ਅਮਰੀਕ ਪਸੂੰਘ 

ਪਿਰੂੰ ਸੀਿਲ 

 

 




