
مارچ2023د

محترم والدین/سرپرست:

ستاسېوک�ي.��ونکېازموینھیوهپھکېل�پھ)CAASPP(ارزونېپرمختګاوفعالیتدکونکوزدهدکالیفورنیادماشومستاسېبھکېپسرليدې
مالت� ستاسې د ماشوم بریا لپاره الزمي دی. د دې لیک موخھ پدې کال کې د ازموینې پھ اړه تاسې تھ د تفصیالتو درکول دي.

لھیوCAASPPک�ي.وړاندېان�وربشپ�سالمیتاحساسي–�ولنیزاواکاډمیکماشومدستاسېتھموږکولینشيارزونھیوهیوازېچېتاییدووموږ
�و شاخصونو �خھ دی، د راپور کارتونو، د �وونکي مشاھدې، او د �ول�ي کار سره یو�ای چې پھ �وون�ي کې د یوه زده کونکي د پرمختګ بشپ� ان�ور

رامین�تھ کولو لپاره کارول کی�ي.

زموږ ھدف مساواتو تھ ارتقا ورکول دي د دې ډاډ ترالسھ کولو سره چې �ول زده کونکي پھ ھرډول چاپیریال کې د خپلو ھمزولو سره د ملتیا او سیال� لپاره
چېکې�یس�کومو.شويجوړسرهنیولوکېپامپھھدفھمدېد)CCSS(معیارونھمھمعامشي.چمتو�ھکېبرخھپھپوھېاومھارتونوالزمي

ستاسې ماشوم پدې پسرلي کې ��ون کوي ھغھ د معلوماتو وړاندې کولو لپاره دی چې د زده کونکو د پرمختګ نظارت کولو لپاره کارول کیدی شي او ډاډ
وړاندې کوي چې �ول زده کونکي د کالج او مسلک لپاره چمتو حالت کې د لیسې �خھ وو�ي.

دی:جوړ�خھمواردوالندېچوکاټکاريارزونېدزموږلپاره2023-2022د

د دریم �خھ تر اتم او یولسم �ول�یو کې د ان�لسي ژبې ھنرونو او ریاضي لپاره �یرک متوازن ارزونھ.●
داو)CAST(�یس�ساینسدکالیفورنیادلپارهکونکوزده�ولودیو�لويکېلیسھپھکونکیزدهچېکلھاواتم،پن�م،پھ●

لپاره.�یس�ساینسد)CAA(ارزونھبدیلکالیفورنیا
).CAA(ارزونھبدیلکالیفورنیادلپارهریاضياوھنرونوژبېان�لسيدکې�ول�یویولسماواتم،تردریمد●
).CSA(ارزونھھسپانويکالیفورنیادلپارهھنرونولوست/ژبېدکې�ول�یولیسېاواتم،تردریمد●

�اکي.نی�ې�ان��ېخپلې�وون�يشي.واخیستلپورې6/14/23تر�خھ4/10/23دکې�وون�یوپھبھازموینھ

تاسې د خپل ماشوم د تعلیم یوه مھمھ برخھ یې. خپل ماشوم د ازموینې لپاره چمتو کولو کې مرستې لپاره تاسې کولی شئ:

د خپل ماشوم سره د ازموینې پھ اړه وغ�ی�ئ او د ازموینې اضطراب پھ �وتھ ک�ئ کھ ��ور وي.●
https://www.caaspp.org/practice-and-training/index.htmlورک�ي:ازموینھتمرینيچېوھ�وئماشومخپل●

تمریني ازموینې د ازموینې کتلو، د ساده پو�تنو کتلو، او د وسایلو او سرچینو (لکھ ھای الی�ر، کالکولی�ر) سره تمرین کولو لپاره غوره
الره ده.

خپل ماشوم تھ یادونھ وک�ئ چې تاسې او د ھغھ �وونکی غواړي چې ھغوی خپلھ غوره ھ�ھ وک�ي او تاسې د الرې پھ ھر �ام کې د●
ھغوی سره د مرستې لپاره موجود یې.

ډاډ الستھ راوړئ چې ستاسې ماشوم د شپې �ھ ویده شي او د ازموینې �خھ مخکې تغذیوي ناری وک�ي.●

دتاسېچیرېکھوي.موجودکېپورتالوالدیندکېپیلپھکال�وونیز2024-2023دکېپورتالوالدیندبھراپورنمرودکونکوزدهانفراديد
CAASPPدتاسېکھونیسئ.اړیکھسرهمدیراو/یا�وونکيخپلوک�ئمھربانينولرئ،اندی�نېکومېکېپروسھازموینېدCAASPPنوراړهپھ

ورشئ.تھپا�ېویبCAASPPد)CDE(وزارت�وونېدکالیفورنیادکې/www.cde.ca.gov/ta/tg/caپھوک�ئمھربانينوغواړئ،معلومات

زموږ �ولو ماشومانو بریالیتوب کې مرستې پھ موخھ ستاسې ژمنتیا لپاره لھ تاسې مننھ!

پھ درن�ت،

ډاک�ر ایریکا سیمون

رییس، د ارزونې خدمتونھ

https://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/

