February 28, 2021
Dear Families,
Students who are English Learners in grades 3-6 will begin taking the ELPAC exam (English Learner
Proficiency Assessments for California).
This test is normally given once a year to determine English Learner students’ progress in learning
English. This year, it will be given remotely, and your students will take it on-line, in a format similar to
their classroom Zoom meetings. The district sent out a letter last week regarding the ELPAC exam.
Each group of students is currently scheduled to only take one section of the test per day, and
each section takes approximately 20-40 minutes, so they will be able to participate in most of their
regular classroom activities as well. Listening Speaking tests for K-2 will be given by district
personnel, and you will be receiving more information about this soon.
This week is Read Across America. On Thursday, March 4, we will have Bus Delivery, and Book
distribution. 11 am to 2pm, unless your teachers indicate different hours. Please remind your child to
READ, READ, And READ!
March is Women’s History Month! We will focus on the contributions of women, and focus on the
move towards equal rights, recognition, and compensation for women.
Thank you,
Mr. Mendoza

28 de febrero de 2021
Queridas familias,
Los estudiantes que son aprendices de inglés en los grados 3-6 comenzarán a tomar el
examen ELPAC (Evaluaciones de competencia de los aprendices de inglés para California).
Esta prueba normalmente se administra una vez al año para determinar el progreso de los
estudiantes aprendices de inglés en el aprendizaje del inglés. Este año, será dada en forma
remota, y sus alumnos lo tomarán en línea, en un formato similar a sus reuniones de Zoom en
el aula. El distrito envió una carta la semana pasada sobre el examen ELPAC.
Actualmente, cada grupo de estudiantes está programado para tomar solo una sección de
la prueba por día, y cada sección toma aproximadamente 20-40 minutos, por lo que
también podrán participar en la mayoría de sus actividades regulares en el aula. El personal
del distrito administrará las pruebas de comprensión oral y de escuchar para K-2, y pronto
recibirá más información sobre esto.
Esta semana es Leer a traves de America (Read Across America). El jueves 4 de marzo
tendremos entrega de autobuses y distribución de libros. 11 a. M. A 2 p. M., A menos que sus
profesores indiquen horarios diferentes. ¡Por favor, recuérdele a su hijo que LEA, LEA y LEA!
¡Marzo es el Mes de la Historia de la Mujer! Nos centraremos en las contribuciones de las
mujeres y en el avance hacia la igualdad de derechos, el reconocimiento y la
compensación para las mujeres.
Gracias,
Sr. Mendoza

(traduzido pelo Google Translate)
28 de fevereiro de 2021
Queridas famílias,
Os alunos que estão aprendendo inglês da 3ª à 6ª série começarão a fazer o exame ELPAC
(Avaliações de proficiência do aluno em inglês para a Califórnia).
Este teste é normalmente administrado uma vez por ano para determinar o progresso dos alunos
de inglês no aprendizado do inglês. Este ano, ele será entregue remotamente, e seus alunos
farão on-line, em um formato semelhante às reuniões do Zoom em sala de aula. O distrito enviou
uma carta na semana passada sobre o ELPAC.
Atualmente, cada grupo de alunos está programado para fazer apenas uma seção do teste por
dia, com cada seção levando aproximadamente 20-40 minutos, para que eles também possam
participar da maioria das atividades regulares em sala de aula. Os funcionários distritais
administrarão os testes de escuta e escuta para K-2, e mais informações sobre isso estarão
disponíveis em breve.
Esta semana é Read Across America. Na quinta-feira, 4 de março, teremos entrega de ônibus e
distribuição de livros. 11 a. M. Às 2 p. M., A menos que seus professores indiquem horários
diferentes. Por favor, lembre seu filho de LER, LER e LER!
Março é o Mês da História da Mulher! Vamos nos concentrar nas contribuições das mulheres e no
progresso em direção à igualdade de direitos, reconhecimento e compensação para as
mulheres.
Obrigado,
Senhor mendoza

