Tagalog

Advanced Learning
Mailing address: M.S. 32-936, P.O. Box 34165, Seattle, WA 98124-1165
website: ww.seattleschools.org/advlearning
email: advlearn@seattleschools.org
Phone: 206-252-0130

Paki tandaan:
Basahin muna bago sulatan at ipadala ang mga sumusunod na Pormularyo ng
Pagsasangguni
Karamihan sa mga pagsasangguni ay gawa sa online, gamit ang portal ng magulang na Source
ang tawag.
Ang bersiyon ng Source ng Pormularyo ng Pagsasangguni ng Magulang ay kasalukuyang
mayroon Iamang sa Ingles – subali’t kung mayroong sinuman na makakatulong sa iyo na
magamit ang Source upang masulatan ang pormularyo – mapapadali ang proseso ng
napakahusay. Ang Source ay magbibigay sa iyo ng mas malawak na pamamahala sa pagiiskedyul ng pagsusulit ng inyong anak, at tumanggap ng patalastas sa pagkakaroon ng
karapatan ng inyong anak. (Paki tandaan – ang iyong isinaling bersiyon ay kapareho ng saling
Ingles na nakita sa online ng Source. Maaari mong kumpletuhin ang iyong isinalin na
pormularyo pagkatapos gamitin ito upang sulatan ang Ingles na bersiyon)
Upang magamit ang Pormularyo ng Pagsasangguni ng Magulang sa Source, mag-login sa
http://ps.seattleschools.org. Maglayag sa pahina ng Advanced Learning (Abanteng Pag-aaral)
upang simulan ang proseso ng pagsusumite ng pagsasangguni.
Upang gawing aktibo ang iyong sariling Source, paki bisita ang sumusunod na ugnayan upang
matuto pa: https://www.seattleschools.org/cms/One.aspx?portalId=627&pageId=16245
Upang magkaroon o gumawa ng sariling Source, kakailanganin mo ang isang pangkasalukuyang
numero ng telepono at email. Ang mga ito ay magiging bahagi ng rekord ng inyong mag-aaral.
Ang Sekretarya sa paaralan ng inyong anak ay makatutulong sa iyo na matsek at masiguro na
mayroon silang tamang numero ng telepono at email.
Kung kailangan mo ng tulong sa paggamit sa Source maaari kang mag-email sa
sourcesupport@seattleschools.org
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Mag-aaral na kasalukuyang nag-aaral sa mga Pampublikong Paaralan ng Seattle

Pagsasangguni sa Pagtantiya sa Abanteng Pag-aaral
Mga Grado K-8
(Ang mga pormularyo para sa grado 9-12 ay magkakaroon sa Enero)

Hakbang 1: Ang iskala ng Pag-grado ng Magulang/Tagapag-alaga (Kailangan )
Apelyido ng Mag-aaral

Pangalan

Panggitna

# ng ID sa Mga Pampublikong Paaralan
ng Seattle (Kailangan)

Mga Panuto: Paki basa ang bawa’t pahayag ng mabuti at lagyan ng marka ang ISANG numero na naglalarawan ng
inyong anak.
1 = Hindi kailanman;

2 = Bihira;

3 = Kung minsan;

4 = Karaniwan;

5 = Madalas

Para sa mga sumusunod, bigyan ng grado ang inyong anak mula 1-5 pagkatapos isa-alang alang ang mga
inilalarawan ng bawa’t isang grupo.

❶ Kasanayan sa Wika
1

2

3

4

5

• Bihasa sa bokabularyo • Maraming itinatanong
• Naglalaro ng mga salita at ideya
• Nakikipag-usap ng madali sa bata at matanda • Madalas gumagamit ng alaala pag nagsasalita

❷ Kasanayan sa Pag-iisip
1

2

3

4

5

• Nagpapakita ng abilidad sa pagsusuri • Madalas mabilis mag trabaho
• Lumulutas ng mga mahirap na suliranin • Madaling mag buod ng impormasyon

❸ Kasanayan sa Karunungan
1 2 3 4 5 • Mabilis maintindihan ang mga impormasyon
• Gusto ng nahahamon

❹ Pangganyak
1

2

3

4

5

❺ Malikhain na Pag-iisip
1

2

3

4

5

❻ Sosyal/Emosyonal
1

2

3

4

5

• May malakas na memorya

• Nasisiyahang magtrabaho na hindi umaasa sa iba • May sariling pagkilos sa napiling proyekto

• May nag-iisang paboritong interes

• Madalas pinipiling maging kakaiba

• Maraming nakikita na mga posibilidad sa
sitwasyon at bagay

• Sensitibo sa damdamin ng iba

• Nakakatugon ng may mahabang pansin

• Nasisiyahan sa nakakalugod na pagpapatawa
• Gumagawa ng mahabang kuwento o mga dahilan

• Madaling mabigo
• May malasakit sa katarungan o hustiya
• Mayroon ugaling parating walang mali
• Madalas gustong makipaghalubilo sa mas matandang mag-aaral o may edad
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❼ Kasanayan sa Pagbasa
1

2

3

4

5

ACADEMIC SKILLS
• Maaaring nakababasa na sa murang edad • Mahilig bumasa
• Pinipili ang mga kumplikadong mga libro at ibang babasahin

❽ Kasanayan sa Matematika
1 2 3 4 5 • Maaaring nakapagpakita na ng abilidad sa matematika sa murang edad

• Napaka interesado sa matematika • Naiintindihan ang mas mahirap na matematika

Mga Mag-aaral na Bilingguwal (Opsyonal)
❾ Kasanayan sa Wika
1

2

3

4

5

• Gustong magsalin- wika para sa iba • Mabilis matuto ng Ingles
• Napakahusay na magbasa ng wika na maliban sa Ingles

❿ MGA PUNA (Opsyonal)
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Pagsasanguni sa Pagtantiya sa Abanteng Pag-aaral
Hakbang 2: Pormularyo ng Magulang/Tagapag-alaga (Kailangan)
Important: Sesyon ng Pagsusulit sa Taglagas/Taglamig 2017-2018 upang pagpasyahan ang karapatan para sa pang paaralang taon 2018-19

Apelyido ng Mag-aaral

Pangalan

Panggitna

Kasalukuyang Antas ng Grado 2017-18)

Pangalan ng Magulang/Tagapag-alaga (paki limbag)

Itinalagang Paaralan para 2017-18

Tirahan

Sipkod

Pangalan ng Guro (LA grado 6-8)

Numero ng Telepono(mga)

Kapanganakan(buwan/araw/taon)

E-mail (mga) Paki LIMBAG NG MALINAW

Kasarian

Kung kailangan ng inyong anak ng espesyal na tulong sa pagsusulit na nakasaad sa IEP o planong
504, paki tsek dito: _______ Oo ______ Hindi

Unang Wika na Ginagamit sa Bahay

Nagkaroon na ba ng nominasyon at pagtantiya ang inyong anak para sa programang Abanteng
Pagsusulit sa mga Pampublikong Paaralan ng Seattle? _______ Oo _______ Hindi
Kung ‘Oo’, anong taon natantiya ang inyong anak?_________________________

Pangalawang Wika na Ginagamit sa Bahay

OPSYONAL:
Karapatan sa Libre/Pinababang Halaga ng Tanghalian
____ Oo ____ Hindi
Karapatan para sa Pamilya sa mga programa ng Pagbabago (McKinney-Vento) ____ Oo _____ Hindi
(Kung maglalagay ng tsek, paki lagdaan ang ibaba na nagbibigay pahintulot sa Abanteng Pag-aaral upang patunayan ang kalagayan):
Iyong lagda __________________________________________________________________________

Please select a test date for your student: (Choose first, second and third choices)
Grado
Kindergarten, ika-1 o ika-2

10/7/17

10/14/17

10/21/17

Grado

10/28/17

11/4/17

11/11/17

Ika-3 –ika- 8

Magulang/Tagapag-alaga ng Mga Pampublikong Paaralan ng Seattle: Paki tsek dito bilang pagpapatibay
______ Ibinibigay ko ang aking pahintulot upang matasa ang aking anak para sa mga programa ng Abanteng Pag-aaral. Ang pagtantiya ay
maaaring kabilang ang pagsusulit sa kakayahang makaunawa at/o pagbasa at pagsusulit sa nagawa sa matematika. Naturuan na
ako ng paraan sa paggamit para sa pagkilala, opsiyon sa programa, at proseso sa pag-apila (WAC 392-170-047). Ang link sa website ng mga
Advanced na pag-aaral: www.seattleschools.org/cms/One.aspx?portalId=627&pageId=14554%20
Kung sakaling ang aking mag-aaral ay napatunayang may karapatan para sa Programang Serbisyo sa Mataas ang Kakayahan o Abanteng PagaaraI, ibinibigay ko ang aking pahintulot na ilagay/simulan ang mga serbisyo.
______ Pinatotohanan ko na ang impormasyong ito ay tama at ang pangalan ko na nakasulat sa ibaba ay bumubuo ng aking awtorisadong lagda.

Lagda (pasulat o elektroniko) ng Magulang/Tagapag-alaga ay kailangan
Iyong Lagda _____________________________________________________________________ Petsa _________________________
Ang lagda ay ipinag-uutos ng WAC 392-170-047

Ang mga Pormularyo ay kailangan sa Tanggapan ng Abanteng Pag-aaral ng HINDI TATAGAL ng Setyembre 22, 2017.
Walang pormularyong nahuli ang tatanggapin KAHIT sa paanong paraan ng pagpapadala.

