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Minamahal naming mga Magulang/Tagapag-alaga, 
 

Ang mga mag-aaral na magtatapos sa class ng 2024 ay kukuha ng New Jersey Graduation Proficiency 
Assessment (NJGPA) bilang mga mag-aaral sa ika-labing isang baitang ngayong tagsibol. Sumusunod ang 
NJGPA sa New Jersey Statute na nangangailangan ng State graduation proficiency assessment na ibigay sa 
lahat ng mag-aaral sa ika-11 baitang (NJSA 18A:7C-6). Susukatin ng bagong pagtatasa na ito ang kahusayan 
ng mga mag-aaral sa ELA 10, Algebra I at Geometry, at magiging isa sa mga hakbang na kinakailangan para 
sa pagtatapos sa 2024 at pagkatapos nito. Inaasahan ng New Jersey Department of Education (NJDOE) na 
ang mga report ng marka ng mag-aaral ay ilalabas sa Hunyo/Hulyo ng 2023. 

 
Ang NJGPA, na binubuo ng isang bahagi ng ELA at isang bahagi ng matematika, ay ihahatid sa parehong 
platform (TestNav) na pamilyar sa mga mag-aaral mula sa New Jersey Student Learning Assessments 
(NJSLA) at Start Strong mula ngayong Taglagas. Binubuo ang NJGPA ng dalawang yunit para sa ELA at 
dalawang yunit para sa matematika. Magkakaroon ng 90 minuto ng pagsusulit na inilaan para sa bawat yunit. 

 
Ang bahagi ng ELA ng NJGPA, na nakaayon sa baitang 10 ng New Jersey Student Learning Standards 
(NJSLS), ay idinisenyo upang sukatin ang antas kung saan nagpakita ang isang mag-aaral ng pagiging handa 
sa pagtatapos sa ELA. Kinakailangan ng mga mag-aaral ayon sa pagtatasa na basahin at suriin ang mga sipi 
mula sa mga tunay na teksto, sa parehong kathang-isip at hindi, pati na rin sa multimedia. Kinakailangan din ng 
mga mag-aaral na magbanggit ng katibayan sa teksto, mag-synthesize ng impormasyon at ideya sa mga teksto, 
tukuyin ang kahulugan ng mga salita at parirala, at mabisang magsulat kapag sinusuri ang mga mapagkukunan. 

 
Ang bahagi ng matematika ng NJGPA, na nakaayon sa Algebra I at Geometry NJSLS, ay idinisenyo upang 
sukatin ang antas kung saan nagpapakita ang isang mag-aaral ng kahandaan sa pagtatapos sa matematika. 
Kinakailangan ng mag-aaral ayon sa pagtatasa na lutasin ang mga problema gamit ang mga pangunahing 
kasanayan sa nilalaman na nakuha mula sa Algebra I at Geometry na may mga koneksyon sa NJSLS para sa 
pagsasanay sa matematika. Kinakailangan din ng mga mag-aaral na ipahayag ang matematikal na 
pangangatwiran at lutasin ang mga real-world na problema sa pamamagitan ng pagbuo, pagsusuri, at paggamit 
ng mga modelo ng matematika. 

 

Ang NJGPA ay ibibigay sa lahat ng mga mag-aaral sa ika-11 baitang sa linggo ng Marso 13, 2023; isang mas 
espesipikong iskedyul ang ibibigay ng punong-guro ng iyong paaralan. Ang isa sa mga pinakamahusay na 
paraan upang matulungang maghanda ang iyong anak sa pagkuha ng NJGPA ay ang pagpapa-review sa 
kanila ng online na tutorial at mga pagsusulit sa pagsasanay. Ipinapakita ng mga tutorial sa iyong anak kung 
paano gumagana ang online na pagsusulit at kung paano gamitin ang mga online na tool. Ang mga pagsusulit 
sa pagsasanay ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na maging pamilyar sa format na ginamit sa 
NJGPA. Available ang mga tutorial at pagsusulit sa pagsasanay sa https://nj.mypearsonsupport.com/njgpa/. 

 

Kung mayroon kang anumang agarang tanong o alalahanin, mangyaring makipag-ugnayan sa tagapayo 

sa paaralan ng iyong anak. Taos-pusong sumasainyo, 

 

 
 
Paul T. Postorino 
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