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Queridos Pais, Encarregados da Educação e Cuidadores
As Escolas Públicas de Elizabeth permanecem comprometidas em fornecer uma educação de alta
qualidade que prepara seus alunos para o sucesso da faculdade e da carreira.
O Departamento de Educação de Nova Jersey (NJ DOE) anunciou recentemente que solicitou ao
Departamento de Educação dos Estados Unidos (USDE) renúncias de requisitos da Lei de
Sucesso de Todos os Estudantes (ESSA) no que diz respeito às avaliações estaduais. No
anúncio, eles aconselharam que os distritos escolares deveriam começar a planejar a
administração das avaliações estaduais necessárias de acordo com o cronograma de revisão
abaixo para que possamos avançar se o USDE não responder ao pedido a tempo ou se o pedido
for negado.
As Escolas Públicas de Elizabeth são obrigadas por regulamentos federais a avaliar seus alunos
com a Avaliação de Aprendizagem de Estudantes de Nova Jersey (NJSLA) ou Mapas dinâmicos
de Aprendizagem (DLM) em Artes de Língua Inglesa/Alfabetização e Matemática nos graus 3-8
e pelo menos uma vez no colégio, e em Ciências nos graus 5, 8 e 11. Além disso, todos os alunos
nos graus K-12 que se qualificam para suportes como Aprendizes de Língua Inglesa (ELLs) são
obrigados a fazer a Compreensão e Comunicação avaliando em estado-a-estado inglês para
aprendizes de língua inglesa (ACCESS for ELLs).
O gráfico a seguir fornece as datas de teste definidas pelo Departamento de Educação de Nova
Jersey para as avaliações estaduais necessárias. À medida que informações adicionais são
divulgadas, forneceremos atualizações. Você também pode visitar nosso site do distrito
www.epsnj.org para obter atualizações contínuas sobre informações de avaliação.
Avaliações do Departamento de Educação de Nova Jersey
Quem vai testar
Datas
Administração
Todos aprendizes de
5 de Abril - 11 de Junho
Somente pessoalmente
inglês no graus K-12
de 2021
Alternativa ao NJSLA se 5 de Abril - 11 de Junho
Somente pessoalmente
identificado em um IEP
de 2021
ELA, Matemática graus
3 de Maio - 11 de Junho
Pessoalmente ou opção
3-9 Ciência graus 5, 8, 11 de 2021
remota

Avaliação
ACCESS para
ELLs
DLM
NJSLA

Atenciosamente,
Amy L. Gil
Divisão de Pesquisa e Avaliação
31 Parker Road, Elizabeth, New Jersey 07208 ● Ph: 908.436.5380 ● Fax: 908.436.5378
E-mail: gilam@epsnj.org ● Site: www.epsnj.org

