
  

 
Gabay ng Pamilya sa mga Ulat ng Mag-aaral 
Tagsibol 2022 Mga Pagsusulit ng AK STAR 
English Language Arts at Matematika 

 
 

Ang Layunin ng mga Pagsusulit ng AK STAR 
Ang Alaska ay nagpatupad ng isang makabagong pamamaraaan sa isang balanseng sistema ng pagsusulit na 
tinatawag na Alaska System of Academic Readiness (AK STAR). Kasama sa sistema ang MAP Growth na 
pansamantalang mga pagsusulit na pinangangasiwaan sa Taglagas at Taglamig pati na rin ang AK STAR 
English Language Arts (ELA) at kabuuang pagsusulit ng Matematika na pinangangasiwaan tuwing Tagsibol. 

 
Ang kabuuang pagsusulit ng AK STAR ay ibinibigay tuwing Tagsibol sa mga estudyanteng nasa ika 3-9 na mga 
grado. Ang mga pagsusulit ng AK STAR ay binuo upang magbigay ng impormasyon tungkol sa tagumpay ng mag 
aaral, mga saklaw ng katangian at pangangailangan, at pag unlad tungo sa pagkabihasa ng mga kasanayan at 
mga konsepto na nakabalangkas sa Alaska English Language Arts at pamantayan ng Matematika. Ang mga 
pagsusulit ng AK STAR ay nagbibigay din ng impormasyon sa mga magulang, taga-pagturo, gumagawa ng 
patakaran, at mga komunidad tungkol sa kung paano gumaganap ang mga paaralan at mga distrito ng Alaska. 
Nagbibigay sila ng mga impormasyon upang matulungan ang mga paaralan na mapabuti at upang 
matugunan ang misyon ng Lupon ng Edukasyon ng Estado, “Isang mahusay na edukasyon para sa mag 
aaral araw-araw.” 

 
Ano ang susunod?- Susunod na hakbang sa pag aaral ng ELA at Matematika 
Ang pagsusulit ng ELA ay sumasaklaw sa pagbasa, pagsulat at wika. Ang mga bagay sa bahagi ng pagbasa ng 
pagsususlit ng AK STAR ay hango sa mga sipi ng babasahin na kumakatawan sa iba’t ibang kategorya ng 
parehong pampanitikan at mga salitang nagbibigay ng impormasyon sa antas ng grado ng estudyante. Ang 
pagsusulit ng Matematika  ay sumasaklaw sa nilalaman at pangangatuwiran at pagpapakita sa antas ng grado 
ng mag aaral. 
Ang buong listahan ng mga inaasahan sa pagganap at mga halimbawa ng tagumpay ay makukuha sa AK STAR 
Results webpage. 
Bilang miyembro ng pamilya, maari kang makipag ugnayan sa guro ng iyong estudyante upang matukoy 
at talakayin ang saklaw ng katangian o mga saklaw ng pangangailangan. Ang indibidwal na ulat ng mag 
aaral ay nagbibigay ng data sa antas ng mag aaral upang suportahan ang pag unlad, pagganap, at 
tukuyin ang mga saklaw ng nilalaman kung saan matagumpay na nasagot ng mga mag aaral ang mga 
kaugnay na mga katanungan. Makakatulong ang sagot, “Nasa tamang kinalalagyan ba ang estudyante ko?” at 
“Ano ang mga katangian ng aking estudyante at mga iminungkahing saklaw na kailangang pagtuunan ng 
pansin?” 
Maari mo ring bisitahin ang website ng DEED (Kagawaran ng Edukasyon at Maagang Pag unlad) website para 
sa mga mapagkukunan tulad ng AK STAR practice tests at ang Alaska English Language Arts and Mathematics 
Standards – ang mga pamantayang ito ay nagbibigay ng impormasyon kung ano ang dapat malaman at magagawa 
sa iyong estudyante. 
Dagdagan ang kaalaman tungkol sa mga pagsusulit ng buong estado ng Alaska sa mga webpage na AK STAR 
Families and Community at AK STAR Results webpages. 
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Ano ang inaasahan ko sa ulat ng AK STAR ? 
Ang sumusunod ay isang maikling paglalarawan ng kung ano ang kasama sa ulat ng mag aaral. Ang detalyadong ipinaliwanag na paglalarawan   ay 
nasa pahina 3. 

 
• Pangkalahatang ideya at mga katanungan tungkol sa AK STAR 
• Pangkalahatang ideya at mga katanungan tungkol sa MAP 

Growth 

• Ulat ng Estudyante sa English Language Arts 
• Sukatan ng marka; Paghahambing sa paaralan, distristo at 

estado 
• Pagganap ayun sa kategorya ng pag uulat  

 

• Kabuuan ng antas na tagumpay ng English Language Arts  

• Ulat ng mag aaral sa Matematika 
• Sukatan ng marka; Paghahambing sa paaralan, distrito at estado 
• Pagganap ayun sa kategorya ng pag uulat 

• Kabuuan ng antas na tagumpay sa Matematika 

 


