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Yth. Orang Tua/Wali Siswa, 
 

Para siswa yang lulus pada angkatan 2024 akan mengikuti New Jersey Graduation Proficiency Assessment 
(NJGPA) saat mereka duduk di kelas sebelas pada musim semi ini. NJGPA sesuai dengan Undang-Undang 
New Jersey yang mewajibkan 
 
Penilaian kecakapan kelulusan Negara Bagian untuk diberikan kepada semua siswa kelas 11 (N.J.S.A 18A:7C-
6). Penilaian baru ini akan mengukur kecakapan siswa dalam ELA 10, Aljabar I dan Geometri, dan akan 
menjadi salah satu pengukuran yang diperlukan untuk kelulusan pada tahun 2024 dan setelahnya. 
Departemen Pendidikan New Jersey (NJDOE) berharap laporan nilai siswa akan dirilis pada bulan Juni/Juli 
2023. 

 
NJGPA, yang terdiri dari komponen ELA dan komponen matematika, akan dilaksanakan pada platform yang 
sama (TestNav) yang telah dikenal oleh para siswa dari New Jersey Student Learning Assessments (NJSLA) 
dan Start Strong mulai musim gugur ini. NJGPA terdiri dari dua unit ELA dan dua unit matematika. Disediakan 
waktu ujian 90 menit untuk masing-masing unit. 

 
Komponen ELA dari NJGPA, yang disejajarkan dengan New Jersey Student Learning Standards (NJSLS) kelas 
10, dirancang untuk mengukur sejauh mana para siswa telah memiliki kesiapan menghadapi kelulusan dalam 
ELA. Penilaian ini mengharuskan para siswa untuk membaca dan menganalisis bagian-bagian dari teks-teks 
otentik, baik fiksi maupun nonfiksi, serta multimedia. Para siswa juga akan diminta untuk mengutip informasi 
tekstual, mensintesis informasi dan ide di seluruh teks, menentukan arti kata dan frasa, dan menulis secara 
efektif saat menganalisis sumber. 

 
Komponen matematika dari NJGPA, yang sejajar dengan Aljabar I dan Geometri NJSLS, dirancang untuk 
mengukur sejauh mana siswa telah menunjukkan kesiapan kelulusan dalam matematika. Penilaian ini 
mengharuskan para siswa untuk memecahkan masalah menggunakan keterampilan konten utama yang 
diperoleh dalam Aljabar I dan Geometri dengan menghubungkannya dengan NJSLS untuk berlatih matematika. 
Para siswa juga akan diminta untuk menunjukkan penalaran matematis dan memecahkan masalah dunia nyata 
dengan mengembangkan, menganalisis, dan menggunakan model matematika. 

 

NJGPA akan diberikan kepada semua siswa kelas 11 pada minggu pertama bulan Maret 2023; jadwal yang 
lebih lengkap akan dibagikan oleh kepala sekolah Anda. Salah satu cara terbaik untuk membantu ananda 
mempersiapkan diri untuk mengikuti NJGPA adalah dengan mengajaknya mengulas tutorial dan tes latihan 
online. Tutorial akan menunjukkan kepada ananda bagaimana mengerjakan tes online dan cara menggunakan 
alat bantu online. Tes latihan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk membiasakan diri dengan 
format yang digunakan pada NJGPA. Tutorial dan tes latihan tersedia di 
https://nj.mypearsonsupport.com/njgpa/. 

 

Jika ada pertanyaan atau permasalahan yang ingin Anda tanyakan, silakan hubungi konselor sekolah 

ananda. Hormat saya, 

 

Paul T. Postorino 
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