
7 de Abril, 2021

Queridas familias,

A medida que nos acercamos a la primavera, sé que muchos de ustedes tienen preguntas
sobre los exámenes estatales. En un año típico, los exámenes estatales se administrarán a
casi todos los estudiantes en su salón de clases. Este año, muchos de nuestros estudiantes
están aprendiendo de forma remota, pero el Departamento de Educación del Estado de Nueva
York (NYSED) ha requerido que los exámenes aún se realicen en persona en el edificio de la
escuela. No será posible administrar los exámenes estatales de forma remota. Por lo tanto, nos
estamos comunicando con usted para determinar si le gustaría que su hijo participara en los
exámenes estatales de este año.
Es muy importante que nos haga saber si le gustaría que su estudiante participe en los
exámenes estatales de este año para que podamos preparar y crear un horario de exámenes
que garantice la salud y seguridad de todos nuestros estudiantes. Siga leyendo para obtener
más información sobre los exámenes de este año.

● ¿Qué exámenes estatales se administrarán en el edificio de la escuela?

Los exámenes de Artes del Lenguaje Inglés (ELA) y Matemáticas de los grados 3 al 8, y los
exámenes de Ciencias de los grados 4 y 8, solo se administrarán en el edificio de la escuela de
su hijo. Todas las escuelas se adherirá a los protocolos de salud y seguridad de COVID-19.
Visite schools.nyc.gov/RTShealthsafety para obtener más información.
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● ¿Cómo mantendrá seguro a mi estudiante durante la administración de los
exámenes  en persona?

La salud y la seguridad son nuestras primeras prioridades. Le pedimos que complete la
encuesta de Google para que podamos crear horarios de exámenes y asignaciones de
habitaciones que se adhieran a los protocolos de distanciamiento social.

● ¿Cómo me apunto a los exámenes?
Los exámenes  no son obligatorios ni solicitados este año. Si desea que su hijo participe
en los exámenes estatales de este año, complete la Encuesta de Google antes del
miércoles 14 de abril de 2021.

Enlace a la encuesta de Google:
https://docs.google.com/forms/d/1UI7Wu0Hz-cL5HM1dNMP3nBGKHZ88HgKNJtbJdM16J2
I/edit

● Si no desea que su hijo realice la prueba, no es necesario que realice ninguna otra
acción.

Si no recibimos noticias suyas antes del miércoles 14 de abril de 2021, su hijo no participará en
los exámenes estatales.

● Si mi estudiante ya está aprendiendo en el edificio, ¿aún debo inscribirme para
los exámenes?

Si. Debe informarnos si desea que su estudiante tome los exámenes estatales, ya sea que
estén aprendiendo en persona o de forma remota.

● Mi estudiante está completamente remota. ¿Se espera que vengan a realizar los
exámenes?

No. No se espera que los estudiantes que reciben instrucción completamente remota vengan a
la escuela para tomar los exámenes estatales. Sin embargo, si desea que su hijo tome el
examen, puede incluirlo; solo avísenos utilizando la información de contacto anterior.

Albanian Translation:
7 Prill 2021

Familje te nderuara,
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Ndërsa shkojmë në pranverë, e di që shumë prej jush kanë pyetje në lidhje me testimin e
standardizuar. Në një vit tipik provimet shtetërore do të administrohen për pothuajse të gjithë
studentët në klasën e tyre fizike. Këtë vit, shumë nga studentët tanë po mësojnë nga distanca,
por Departamenti i Arsimit i Shtetit të New York-ut (NYSED) ka kërkuar që provimet duhet të
zhvillohen personalisht në ndërtesën e shkollës. Nuk do të jetë e mundur të administrohen
provimet e shtetit në distancë. Prandaj, ne po ju kontaktojmë për të përcaktuar nëse dëshironi
që fëmija juaj të marrë pjesë në provimet e shtetit të këtij viti.
Veryshtë shumë e rëndësishme të na tregoni nëse dëshironi që studenti juaj të marrë pjesë në
provimet e shtetit të këtij viti në mënyrë që të mund të përgatisim dhe të krijojmë një orar testimi
që siguron shëndetin dhe sigurinë e të gjithë studentëve tanë. Ju lutemi lexoni për më shumë
informacion në lidhje me provimet e këtij viti.

● Cilat provime shtetërore do të administrohen në ndërtesën e shkollës?

Provimet e Arteve të Gjuhës Angleze (ELA) dhe Matematikës të Klasave 3–8, dhe Provimet e
Shkencave të Klasave 4 dhe 8, do të administrohen vetëm në ndërtesën e shkollës së fëmijës
suaj. Të gjitha shkollat   do t'i përmbahen protokolleve të shëndetit dhe sigurisë COVID-19.
Vizitoni shkollat.nyc.gov/RTShealthsafety për të mësuar më shumë.
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● Si do ta mbani të sigurt studentin tim gjatë administrimit të provës personale?
●

Shëndeti dhe siguria janë përparësitë tona të para. Ne po kërkojmë që ju të përfundoni
sondazhin e Google në mënyrë që të mund të krijojmë oraret e testimit dhe detyrat e dhomave
që përmbahen në protokollet e distancës sociale.

● Si mund të regjistrohem për provimet?
Testimi nuk është i detyrueshëm ose nuk kërkohet këtë vit. Nëse dëshironi që fëmija juaj të
marrë pjesë në provimet e shtetit të këtij viti, ju lutemi plotësoni Sondazhin e Google deri të
Mërkurën, 14 Prill 2021.



Lidhje me Sondazhin e Google:
https://docs.google.com/forms/d/1UI7Wu0Hz-cL5HM1dNMP3nBGKHZ88HgKNJtbJdM16J2
I/edit

Nëse nuk dëshironi të bëni testin e fëmijës tuaj, nuk keni pse të ndërmerrni ndonjë veprim tjetër.
Nëse nuk dëgjojmë nga ju deri të Mërkurën, 14 Prill 2021, fëmija juaj nuk do të marrë pjesë në
testimin e shtetit.

● Nëse studenti im tashmë po mëson në ndërtesë, a duhet ende të regjistrohem në
provime?

Po. Ju duhet të na tregoni nëse dëshironi që studenti juaj të marrë provime shtetërore, nëse ata
po mësojnë ne shkolle apo nga distanca.

● Studenti im është plotësisht nga distanca. A pritet që ata të vijnë për të marrë
provimet?

●
Jo. Studentët që marrin udhëzime plotësisht nga distanca nuk pritet të vijnë në shkollë për të
marrë provimet e shtetit. Sidoqoftë, nëse dëshironi që studenti juaj të marrë provimin, ata mund
të përfshihen — thjesht na njoftoni duke përdorur informacionin e kontaktit më sipër.
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