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Inihahanda ang bawat
estudyante para sa trabaho,
kolehiyo at buhay

Pinagpaplanuhan Mo Bang Pumasok sa Kolehiyo?
Makakatulong ang Smarter Balanced at ang mga pinili mong kinakailangan na kurso sa
ika-12 baitang
Para sa mga nangungunang kolehiyo sa walong estado, ang mga mag-aaral na nakakakuha ng matataas na marka sa mga pagsusulit ng Smarter
Balanced at kumukuha ng mahihirap na kurso sa high school ay papasok sa kolehiyo na handang magtagumpay. Mahigit sa 220 kolehiyo,
unibersidad, at community at technical college sa mga estadong ito ang sumang-ayon na pahintulutan ang mga mag-aaral na makakakuha
ng markang 3 o 4 sa mga pagsusuri ng Smarter Balanced na direktang mag-enroll sa mga nake-credit na entry-level na kurso sa oras na
matanggap sila.
PAUNAWA: Tinatanggap ng lahat ng pampublikong kolehiyo, unibersidad, at community at technical college sa Washington ang mga marka sa
Smarter Balanced bilang isang indikasyon ng pagiging handa para sa kolehiyo.

Paano ko magagamit ang aking mga
marka sa Smarter Balanced?

Paano kung hindi ako makakakuha ng
3 o 4?

•

Gamitin ang mga marka sa pagpili ng mga kukunin mong
kurso sa Ingles at matematika sa ika-12 baitang, nang sa
gayon ay maging handa ka para sa mga haharapin mo
pagkatapos ng high school.

•

Mag-apply at magpasa ng mga kinakailangan para sa
pagpasok sa kolehiyo sa gusto mong kolehiyo o unibersidad.
Kung matatanggap ka at ang paaralan na iyon ay sumangayon sa pagtanggap ng mga marka sa Smarter Balanced,
kapag nakakuha ka ng markang 3 o 4, hindi mo na
kakailanganing kumuha ng mga karagdagang placement
testing at magagastos na remedial class. Maaari kang
direktang pumasok sa mga nake-credit na entry-level na
kurso kung mag-e-enroll ka sa mismong taon kung kailan ka
nagtapos sa high school.

Hindi mo kailangang makakuha ng markang 3 o 4 upang
makapagtapos sa high school o makapasok sa kolehiyo. Ngunit
kapag mas mabababa ang iyong marka, maaari iyong maging
isang indikasyon na may ilang partikular na kasanayan at kaalaman
ka munang dapat bigyang-pansin bago ka magtapos sa high
school.

Makipag-ugnayan sa mga indibidwal na kolehiyo o
unibersidad upang malaman ang kanilang proseso sa
pagtanggap sa mga marka.

Matuto
nang
higit pa!

Matuto
nang
higit pa!

Smarter Balanced
www.k12.wa.us/smarter

Placement para sa Kurso sa
Kolehiyo
bit.ly/SB-HigherEd
www.wsac.wa.gov/college-readiness

Makipagtulungan sa iyong mga guro at counselor upang matukoy
ang mga kakulangang iyon at makagawa ng isang plano sa
paghasa ng iyong mga kasanayan bago ka pumasok sa kolehiyo.
Ang mga kurso ng “Bridge-to-College” ay mga kurso sa Ingles at
matematika para sa ika-12 baitang na idinisenyo para sa mga magaaral na makakakuha ng markang 2 sa mga pagsusulit ng Smarter
Balanced sa high school.
Ang mga mag-aaral na makakakuha ng “B” o mas mataas sa mga
kurso ng Bridge ay magiging kwalipikado para sa mga nake-credit
na entry-level na kinakailangan na kurso sa mga community at
technical college.

Matuto
nang
higit pa!

Matuto
nang
higit pa!

Ready. Set. Grad.
www.readysetgrad.org

Mga Kurso ng
Bridge-to-College
bit.ly/BridgeToCollege
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Mga
SANGGUNIAN

Nasa tamang daan ka patungo
sa pagiging handa para sa
kolehiyo at pagtatrabaho!

MAGALING!
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SBA

Ika-8
BAITANG

1

HS
+BP

HS
+BP
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www.readywa.org

Magkaroon ng
mapanghamon,
ngunit makakayang
iskedyul.

Mga Kinakailangan para sa Pagtatapos:

www.sbe.wa.gov/graduation.php
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www.readysetgrad.org

4
Pagdating ng ika-12 baitang,
handa ka na para sa kolehiyo
at pagtatrabaho.

Ituloy mo lang!

3

SBA

Ika-11
BAITANG

1

pagtuon, determinasyon at tulong
upang makamit iyon.

KAYA mong tumuntong ng
kolehiyo, ngunit kailangan mo ng

Kaya mo ito!

Maghanda. Isagawa. Grad. interactive na website ng
pagpaplano para sa kolehiyo:

Magplano para sa hinaharap!
Alamin kung anong mga
mapanghamong klase ang maaari
mong kunin, at kung anong mga klase
ang nagbibigay ng credit para sa
kolehiyo.

Pag-uusap para sa
HS+BP

Regular na makipag-usap
sa iyong mga guro, mga
magulang, at counselor
upang matiyak na susundin
mo ang iyong plan.

Hamunin ang
iyong sarili!
Kumuha ng
mga mas
mapangham
ong kurso.

Ika-10
baitang

Humingi ng tulong!
Humingi ng tulong
mula sa iyong mga
guro, counselor at/o
mga magulang.

Smarter balanced
assessment

Plano para sa High
School at Higit Pa

Makatipid ng pera!
Makakuha ng credit para sa kolehiyo at
mabawasan ang mga gastos sa pamamagitan
ng Running Start, Advanced Placement, o iba
pang mga opsyon sa dual-credit.

Nagtapos ka ng high school at
taglay mo ang kasanayan at
kaalaman upang maging
matagumpay sa anumang
larangan na
pipiliin mo!

MAGTAPOS

Binabati ka namin!

Mga transition course
Para sa mga high school senior na
nangangailangan ng dagdag na
tulong upang mapaghandaan ang
pagpasok at pagiging matagumpay
sa kolehiyo, may mga team ng mga
guro at kaguruan sa kolehiyo na
nagde-develop at nag-aalok ng mga
transition course.

Militar

Professional
Technical Program

Kolehiyo o Unibersidad

Apprenticeship

Ginawa ang Plano para sa High School at Higit Pa upang magtulungan
ang mga magulang/tagapangalaga, guro at mag-aaral sa pagpaplano
ng daang tatahakin ng bawat mag-aaral nang sa gayon ay maging
handa sila para sa kolehiyo at pagtatrabaho. Ibinabalangkas ng plan ang
mga layunin sa pag-aaral at trabaho, at ang mga kurso, pagsusulit, at
karanasang nauugnay sa komunidad o trabaho na kinakailangan upang
makamit nila iyon. Talakayin ang plan kasama ng iyong mga kapamilya,
guro at guidance counselor sa kabuuan ng iyong pag-aaral sa high
school upang matiyak na nasa tamang daan ka patungo sa pagkamit
ng iyong mga layunin.

HS
+BP

Ang pondo para sa adhikaing ito ay ibinibigay bilang bahagi ng
oportunidad sa grant ng Improving Student Learning at Scale:
www.wsac.wa.gov/isls-group

Pag-uusap para sa
HS+BP

Ika-12
baitang

Ang system ng ebalwasyon ng Smarter Balanced, na sumusunod
sa bagong Mga Karaniwang Pangunahing Pamantayan ng Estado,
ay nagbibigay ng paraan upang sukatin ang pag-usad ng
mag-aaral batay sa mga pamantayang iyon sa buong
taon at nagsasagawa ito ng mga kinakailangang pagbabago at
panghihimasok upang makatulong na tiyaking nasa tamang daan
patungo sa tagumpay ang mga mag-aaral. Ang mga assessment
ay ibinibigay sa baitang 3 – 8 at 11.

SBA

Ika-9 na
baitang

Palaging sabihin
sa iyong (mga)
magulang/
tagapangalaga
kung ano na ang
nangyayari sa iyo.

Ituon ang iyong atensyon!
Makipag-usap sa iyong mga
counselor at tiyaking
pagtutuunan mo ang mga
bagay kung saan ka mahina.
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Ginawa ang Mga Karaniwang Pangunahing Pamantayan ng
Estado upang matulungan ang mga mag-aaral na mapunta
sa tamang daan patungo sa tagumpay kapag nakapagtapos
na sila ng high school. Nagbibigay ang mga ito ng malilinaw
at hindi nagbabagong alituntunin para sa mga dapat
malaman at dapat magawa ng bawat mag-aaral sa mga
asignaturang matematika at wikang Ingles mula
kindergarten hanggang sa ika-12 baitang.

Pagkatapos matanggap ang iyong mga
marka sa SBA para sa Ingles at matematika,
makipagtulungan sa iyong mga magulang/
tagapangalaga, counselor at mga guro upang
mag-develop ng Plano para sa High School
at Higit Pa na makakatulong sa iyo na
magtakda ng mga layunin para sa pag-aaral
mo sa high school.

Ready Washington:

Marami kang opsyon kapag nakapagtapos
ka na ng high school, ngunit kailangan
mong magsumikap at humingi ng tulong
upang makamit mo iyon.

Kaya mo ito!

SBA

Ang iyong mga marka sa Ebalwasyon ng Smarter Balanced
ay mapapabilang sa isa sa apat na antas. Makakatanggap ka
ng marka sa SBA para sa matematika at isang hiwalay na
marka sa SBA para sa Ingles. Ang marka mo man ay 1-2, o
3-4, may daan pa rin patungo sa tagumpay

Sa kasalukuyan, 89 na porsyento lang ng mga nasa hustong
gulang sa Washington ang nakapagtapos ng high school o
katumbas nito, at wala pang 50 porsyento ng mga nasa
hustong gulang na ito ang may postsecondary na kredensyal.
Pagdating ng 2023, layunin ng Washington State na
makapagtapos ng high school ang lahat ng nasa hustong
gulang sa estado, at magkaroon ng postsecondary na
kredensyal ang hindi bababa sa 70 porsyento ng mga nasa
hustong gulang.

Paggamit ng mga marka sa Smarter Balanced upang mapagplanuhan
ang iyong kinabukasan

Upang makapanood ng video na nagpapaliwanag ng graphic na ito at kung paano magagamit ng mga mag-aaral ang mga marka sa Smarter Balanced at High School & Beyond Plan
upang mapagplanuhan ang kanilang daan patungo sa tagumpay kasunod ng pagtatapos sa high school, bisitahin ang youtu.be/a-ynZFX0m9o.

