
 

 

BAKIT MAHALAGA ANG 
PARTISIPASYON SA 
PAGSUSULIT NG ESTADO 
SA MGA POLICYMAKER  

 

Paano Nakakatulong sa mga Mag-aaral at Kanilang Pamilya sa 
Oregon ang Pagkuha ng mga Pagsusulit ng Estado?  

• Tinutulungan nito ang mga pamilya at miyembro ng 
komunidad na maunawaan kung paano sinusuportahan ng 
mga lokal na paaralan ang mga pangangailangang pang-
edukasyon ng lahat ng mag-aaral sa mga pamantayan ng 
pag-aaral ng English language arts (ELA), matematika, at 
agham. 

• Sinusukat nito ang progreso ng mga mag-aaral tungo sa 
pagkumpleto ng high school at tagumpay pagkatapos ng 
high school, tulad ng pag-aaral sa kolehiyo at pagiging 
handa para sa isang career. 

• Sinusukat at nagbibigay ito ng naaaksyunang impormasyon 
sa mga pinunong pang-edukasyon tungkol sa pag-aaral ng 
mag-aaral sa loob ng mga pamantayan ng ELA, matematika, 
at Agham at mga inaasahan sa kahusayan. 
 

Paano Nakakatulong sa mga Distrito at Paaralan ang 
Pagkuha ng mga Pagsusulit ng Estado? 

• sinusuportahan nito ang pag-develop ng pantay na mga 
patakaran at kasanayan, at pamamahagi ng resources. 

Kinakailangan ba ang lahat ng mag-
aaral na lumahok sa mga pagsusulit ng 

estado? 
Ang Every Student Succeeds Act (ESSA) 
ay nangangailangan ng partisipasyon 

ng lahat ng mag-aaral sa mga 
kinailangang baitang sa mga pagsusulit 

ng estado (na may eksepsiyon na 
nakadetalye sa ORS 329.479 at OAR 

581-021-0009). 
Para sa mga mag-aaral na may mga 
kapansanan, ang partisipasyon sa 
pagsusulit ay kinakailangan din ng 

Individuals with Disabilities Education 
Act (IDEA). 

Mga FAQ tungkol sa mga 
Pagsusulit ng Estado 

Maa-access ba ng lahat ng mag-
aaral ang mga pagsusulit ng 

estado?  
Karamihan ng mga mag-aaral ay 
kumukuha ng pangkalahatang 

pagsusulit ng estado. Ang ilan ay 
nangangailangan ng 

akomodasyon upang ma-access 
ang pagsusulit, at ang ilan na may 
mga kapansanan sa paunawa na 
pinakamahalaga ay kumukuha ng 

isang pamalit na assessment. 

https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors329.html
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=261242
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=261242


 

 
 

 
National Center on Educational Outcomes   
www.nceo.info 

Ang NCEO ay sinusuportahan sa pamamagitan ng kasunduan ng pakikipagtulungan (H326G160001) sa 
pagitan ng University of Minnesota, National Center on Educational Outcomes (NCEO) (#H326G160001) at 
ng U.S. Department of Education, Office of Special Education and Rehabilitative Services (OSERS), Office of 
Special Education Programs. Ang mga materyales ay hindi kinakailangang sumasalamin sa posisyon o 
patakaran ng U.S. Department of Education o mga Tanggapan sa loob nito. Opisyal ng Proyekto: David 
Egnor 

 

• Ito ay nagpapakita ng mga pagkakaiba sa performance ng 
iba't ibang grupo ng mag-aaral sa Oregon at sumusuporta 
sa mga programa upang matugunan ang mga 
pangangailangang pang-edukasyon ng mga mag-aaral na 
iyon. 

 
Paano Ko Masusuportahan ang mga Tagapagturo, Mag-

aaral, at Pamilya sa Oregon?  

• Ang mga resuta ng pagsusulit ng estado ay idinisenyo upang maging 
maaasahan sa antas ng grupo ng mag-aaral, hindi sa antas ng 
indibidwal na mag-aaral. Ang pagsusuri sa mga indibidwal na 
mag-aaral, pag-access sa mga oportunidad ng mag-aaral 
(gaya ng accelerated course pathways, Advanced Placement, 
International Baccalaureate, o mga programa para sa 
Talented at Gifted) ay dapat nakabatay sa maraming 
pinagmumulan ng katibayan. 

• Patibayin na ang kalidad ng isang paaralan ay higit pa sa 
kabuuan ng mga resulta ng pagsusulit nito sa ilang 
mahahalagang asignatura. Ang pag-label o paghatol sa mga 
distrito o paaralan sa pamamagitan lamang ng performance 
sa pagsusulit ng estado ay naghihikayat sa paggawa ng 
desisyon na nagpapatagal sa mga hindi pagkakapantay-
pantay. 

• Hinihikayat ang paggamit ng mga resulta ng pagsusuri ng 
estado sa mga pag-uusap tungkol sa pag-aaral ng mag-aaral. 
Ang mga pag-uusap na ito ay dapat nakabatay sa katangian 
at binubuo mula sa kahusayan. 

KONTAK ODE’s Assessment Team Webpage 

Mangyaring ipadala ang anumang mga 
tanong, komento o rekomendasyon sa: 

ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov  

 

Ang mga pagsusulit ng estado ay 
bahagi ng isang 

komprehensibong sistema ng 
edukasyon. Ang balanseng 
sistema ng assessment ay 

nagbibigay ng karagdagang 
resources upang suportahan ang 
pgtuturo at pag-aaral sa araw na 

may pasok sa paaralan at sa 
buong taon. 

     
     

     
    

     
     
      

     

Sinusukat ng mga pagsusulit ng 
estado ang progreso ng mag-

aaral sa English Language Arts, 
Matematika, at Agham Dapat 

bigyang-kahulugan ang mga ito 
kasama ng iba pang 

pinagmumulan ng katibayan, 
tulad ng mga resulta ng SEED 
Survey, mga pansamantalang 

resulta ng assessment, feedback 
ng guro, mga report card, at 

attendance. 

 

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/default.aspx
mailto:ODE.AssessmentTeam@ode.oregon.gov



Accessibility Report


		Filename: 

		PolicymakerFlyer_Tagalog.pdf




		Report created by: 

		Carla Martinez, Administrative Specialist, carla.martinez@state.or.us

		Organization: 

		Oregon Department of Education, Teaching, Learning, & Assessment




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 3

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed manually		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
