2011 CELLA Gabay sa Pagsasalin
Ang Layunin ng CELLA
Ang Florida ay gumagamit ng Comprehensive English Language Learning Assessment (CELLA)
bilang isang kasangkapan upang masukat ang progreso ng kasanayan sa Ingles ng mga
English Language Learners’ (ELLs); sa ganoon,masisiguro ang mga kasanayang kinakailangan
sa paaralan upang makamit ang matataas na antas pang-akademiya. Para sa karagdagang
impormasyon tungkol sa CELLA, basahin ang mga 2011 CELLA Information Brochure na
ipinamamahagi ng mga paaralan. Bisitahin ang website ng Florida CELLA sa
http://www.fldoe.org/aala/cella.asp para sa karagdagang impormasyon tungkol sa CELLA at
upang mai-download ang Gabay sa Pagsasalin sa mga sumusunod na wika:
• Ingles
• Espanyol
• Arabe

• Intsik / Zhongwen
• Pranses
• Haitian Creole

• Portuges
• Ruso
• Tagalog

• Urdu
• Vietnamese

Mga Pagagamitan ng mga Iskor ng CELLA
Ang CELLA ay nagbibigay sa mga magulang at guro ng impormasyon tungkol sa indibidwal na
mag-aaral. Ito rin ay nagbibigay ng impormasyon sa mga paaralan, distrito, at sa estado kung
gaano kahusay ang pagpapalakad ng isang programa ng paaralan.
Ang CELLA ay nagbibigay ng katibayan ng pananagutan sa programa ayon sa Titulo I at Titulo III
ng No Child Left Behind (NCLB). Ang NCLB ay nag-utos sa mga paaralan at distrito na tugunan
ang mga layunin ng pananagutan ng estado para sa pagtaas ng mga kasanayan sa wikang
Ingles ng mga mag-aaral ng wikang Ingles. Ang mga iniaatas na pananagutang ito ay tinatawag
na Taunang Nasusukat na Natamong mga Layunin (AMAOs).
Ang mga estado ay inaatasang iulat ang mga nagawa para sa tatlong AMAOs:
1. Progreso tungo sa pagkamit ng kasanayan sa wikang Ingles
2. Pagkamit ng kasanayan sa wikang Ingles
3. Sapat na taunang pag-unlad sa akademikong pagbabasa at matematika ng mga ELLs
Mga taunang layunin ay dapat itakda para sa bawat layunin. Ang mga distritong hindi
nakatutugon sa mga layunin para sa tatlong AMAOs ay kailangang ipaalam sa mga magulang ng
lahat ng mga ELLs tungkol sa pagganap ng distrito. Ang paunawang ito ay dapat na maibigay,
kung maaari, sa isang wika na mauunawaan ng magulang. Para sa karagdagang impormasyon
tungkol sa NCLB, pumunta sa http://www.fldoe.org/nclb.
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Ang 2011 CELLA Ulat ng Estudyante

Ang bawat mag-aaral na kumukuha ng CELLA ay makatatanggap ng isang Ulat ng Estudyante na
naglalaman ng impormasyon tungkol sa kanyang pagganap sa pagsusulit. Isang sample ng harap
na pahina ng isang Student Report ang nasa ibaba. Ang mga titik A, B, at C ay tumutugma sa mga
deskripsyon ng mga impormasyong ibinigay.

A

C

B

A Impormasyon tungkol sa Estudyante

Ang seksyong ito ay nagpapakita ng pangalan ng mag-aaral, identification number, petsa ng
kapanganakan, sariling wika, petsa ng pagsusulit, grado, at antas ng pagsusulit. Dagdag pa, ang seksyon
na ito ay nagsasama ng impormasyon tungkol sa mga paaralan at distrito na nangangasiwa ng CELLA
sa estudyante.

B Sukatan ng mga Iskor

Ang seksyon na ito ay nagbibigay ng buod sa pagganap ng estudyante sa loob ng bawat seksyon
(Pakikinig / Pagsasalita, Pagbabasa at Pagsusulat ) ng CELLA. Ang sumusunod na impormasyon ay
ipinapakita sa asul na mga kahon:
Ang Antas ng Pagganap ay ipinahihiwatig sa pamamagitan ng isang itim na palaso na nagtuturo sa
ranggo ng Antas ng Pagganap ng mag-aaral (Baguhan, Mababang Intermediate, Mataas na Intermediate,
at Marunong) at nagpapakita kung paano inihahambing ang iskor ng mag-aaral sa lahat ng posibleng
iskor sa seksyong iyon ng pagsusulit. Ang ranggo ng Antas ng Pagganap sa loob ng bawat seksyon ay
muling inililista sa ilalim ngmga asul na kahon.
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Ang mga Nakamit Puntos ay ang bilang ng puntos na nakuha ng mag-aaral sa seksyong iyon ng
pagsubok.
Mga Posibleng Puntos ay ang bilang ng puntos na maaring matatanggap ng mag-aaral kung siya ay
nakasagot ng tama sa bawat tanong.
Antas ng Iskor ay nagpapapakita ng pagganap ng mag-aaral sa bawat seksyon ng mga test.
Tandaan:
Ang NT (Hindi Kumuha ng Pagsusulit) na ipinapakita sa alinmang kahon ng Antas ng Iskor ay
nangangahulugang ang estudyante ay hindi nakakumpleto ng sapat na katanungan sa pagsusulit upang
bigyan ng makabuluhang iskor sa pagsusulit.
Ang ET (Hindi Saklaw sa Pagsusulit) na ipinapakita sa alinmang kahon ng Antas ng Iskor ay
nangangahulugan na ang estudyante ay hindi binigyan na seksyon na iyon ng pagsusulit.
Para sa karagdagang impormasyon kung bakit ang mag-aaral ay hindi nakatanggap ng iskor o ay hindi
saklaw sa pagsusulit, makipag-ugnayan sa guro ng mag-aaral.

C Sub-Iskor
Ang seksyong ito ng Ulat ng Estudyante ay nagpapakita ng mga sub-iskor. Ang sub-iskor ay ibinibigay
para sa Pakikinig/ Pagsasalita at Pagbabasa/ Pagsusulat. Ang mga sub-iskor na ito ay nagbibigay ng mas
detalyadong impormasyon tungkol sa kalakasan at kahinaang academiko ng mag-aaral.
Ang mga sub-iskor ay ang itinuturing na mga “raw” iskor na sumasaklaw ng mga puntos ng tamang sagot
na nakuha ng estudyante sa seksyong iyon ng pagsusulitk. Dahil dito, ang sub-iskor ay mahalaga lamang
kaugnay sa pagsusulit at hindi maaaring inihambing sa bawat taon.
Para sa mga mag-aaral na kumukuha ng Level A, ang bilang ng mga posibleng puntos para sa isang
seksyon ay maaaring hindi magtatama sa kabuuang bilang ng posibleng puntos sa seksyong iyon ng
pagsusulit sa kabuuan. Iyon ay dahil sa ang ilang mga aytem sa pagsusulit ay kasali sa kabuuang iskor,
ngunit hindi kasali sa mga sub-iskor.

Mga Talababa
Footnotes are underneath the sub-scores at the bottom of the Student Report.  They define the
abbreviations that might appear on the Student Report.
NT (Hindi kumuha ng Pagsusulit) – Masyadong kakaunting aytem ang nasagot ng mag-aaral upang
makatanggap siya ng isang Iskor, o ang mag-aaral ay hindi binigyan ng pagsusulit para sa seksyon na
iyon.
ET (Hindi Saklaw sa Pagsubok) - Ang mag-aaral ay hindi binigyan ng pagsusulit dahil sa hindi pagiging
saklaw sa seksyon na iyon. ang mga bingi at mga mag-aaral na Mahina ang Pandinig lamang ang mga
tanging estudyante na maaaring hindi saklaw sa pagsusulit sa isang seksyon ng pagsusulit.
NS (Walang Iskor) - Ang pagsusulit ng mag-aaral para sa seksyon ay pinawalang-bisa.
OLT (Hindi Angkop sa Antas) - Ang antas ng pagsusulit ay hindi angkop para sa antas ng grado ng magaaral.
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Paano Intindihin ang mga Antas ng Iskor ng CELLA
Ang Tagapaglarawan ng Antas ng Kasanayan ay nagpapaunawa ng bawat Antas ng Iskor sa
pamamagitan ng paglalarawan kung ano ang nalalaman ng mag-aaral at maaari niyang gawin sa Ingles.
Ang hanay ng Antas ng Iskor, mula sa mga posibleng pinakamababang iskor hanggang sa posibleng
pinakamataas iskor, ay ipinapakita sa ibaba sa bawat seksyon ng mga pagsubok:

Ang mga hanay ng iskor at mga paglalarawan ng mga antas ng kasanayan sa Ingles ay matatagpuan sa
likod na pahina ng Ulat ng Estudyante.
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