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Mahal naming Pamilya sa Los Angeles Unified,
Alam namin na ang ating mga anak ay may iba't ibang pangangailangan at
iba't ibang interes, at walang kasya sa iisang sukat. Ang ating mga
komunidad ng paaralan ay magkakaiba din at habang tinatanggap namin
ang aming pagkakaiba-iba, binabantayan namin ang pagkakaroon ng
pantay-pantay na pagkamit sa edukasyon at kalidad. At pagdating sa mga
pagkakataong pang-edukasyon, ang Los Angeles Unified ay nag-aalok sa
mga magulang at mag-aaral ng opsyon na pumili mula sa daan-daang
mahuhusay na programa, kabilang ang Dual Language, Magnet,

paghahandog ng Permits with Transportation, Schools for Advanced Studies,
Admission Criteria Schools at Affiliated Charter Schools.
Kasama sa Pulyeto ng 2023-24 Choices at aplikasyon ang pinalawak na mga
opsyon sa pag-aaral para sa lahat ng mag-aaral, kabilang ang mga mag-aaral
sa Transitional Kindergarten, English Learners at Gifted na mga mag-aaral.
Naniniwala kami na sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga mag-aaral
ng mga pagkakataon na ituloy ang kanilang mga interes, itinataguyod namin
ang pangkalahatang tagumpay ng mag-aaral.
Huwag palampasin ang pagkakataong matulungan ang iyong anak na
matuklasan ang kanilang hilig sa pamamagitan ng isa sa aming mga
makabagong programa sa Choices.
Taos-puso,
Alberto M. Carvalho
Superintendente

Nasa-oras na Panahon ng Aplikasyon

Pagbubukas ng Panahon ng Nahuling

October 3- November 18, 2022

Aplikasyon February 1, 2023

Bisitahin:
GoTo.LAUSD.net
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Mga Programang Magnet

Mga Permisong May Transportasyon o Permits with Transportation (PWT)

CHOICES Mga Liham ng Abiso
OCTUBRE/NOBYEMBRE
LAHAT ng Mga Aplikante

Nasa-oras na Panahon ng Aplikasyon
Ano ang dapat kong hanapin?
◼ Bisitahin ang https://GoTo.LAUSD.net upang malaman ang tungkol sa aming mga programa sa Choices
◼ Suriin ang pamantayan sa pagiging karapat-dapat sa programa, kung naaangkop, at mga alituntunin sa aplikasyon
Ano ang kailangan kong gawin?
◼ Suriin ang iyong aplikasyon kung may mga mali bago isumite
◼ Tiyaking na-update at tumpak ang impormasyon ng mag-aaral/magulang sa pook ng paaralan
◼ Isumite ang iyong aplikasyon sa araw o bago ang huling araw ng Nobyembre 18, 2022 (online o ipadala sa koreyo)

Mga Napiling Programa
Lamang

Gifted Magnet/ Highly Gifted Magnet/ Beripikasyon sa SAS

GIFTED/ HIGHLY GIFTED

Ano ang kailangan kong gawin?

MAGNET

◼ Kung nag-a-apply sa isang Gifted Magnet o Schools for Advanced Studies (SAS) at nagpatala sa isang hindi distritong paaralan (pribado, independiyenteng charter),
kumpirmahin na naisumite ng dinadaluhang paaralan ang Verification of Eligibility form sa araw o bago ang Nobyembre 12, 2021 deadline (email o may tatak-koreo).
(TANDAAN: HINDI kinakailangan ang form ng Pagpapatunay ng Kwalipikasyon para sa mga aplikante ng Gifted Magnet/SAS na kasalukuyang nakatala sa isang Los
Angeles Unified na paaralan, kabilang ang online na pagtuturo sa City of Angels. Sa pagtanggap ng aplikasyon, awtomatikong susuriin ng Distrito ang pagiging
karapat-dapat sa pamamagitan ng proseso ng pagberipika sa Distrito noong Enero 2022.)

SAS

DISYEMBRE
LAHAT ng mga Aplikante

Abiso ng Kumpirmasyon/Pagwawasto
Ano ang dapat kong hanapin?
◼ Mga kamalian sa iyong aplikasyon
◼ Magnet Priority Points, kung naaangkop (para sa impormasyon, pakitingnan ang pahina 19)
◼ Beripikahin na tumpak ang impormasyon ng kapatid
Ano ang kailangan kong gawin?
◼ Gawin ang koreksyon sa deadline na nakasaad sa liham

PEBRERO

Abiso sa Pagiging Karapat-dapat sa Programa

Mga Napiling Programa Lamang

Ano ang dapat kong hanapin?

Mga Napiling Programa
Lamang

◼ Karapat-dapat - Magpapatuloy ang aplikasyon sa proseso ng pagpili

GIFTED/ HIGHLY GIFTED
MAGNET

◼ Hindi Karapat-dapat - Ang aplikasyon sa programa ay inihinto para sa bawat hindi karapat-dapat na pagpipilian
Ano ang kailangan kong gawin?
◼ Walang kinakailangang aksyon

SAS

◼ Ang Karapat-dapat ay hindi nangangahulugang napili

ACS

MARSO
LAHAT ng mga Aplikante

Abiso ng Seleksyon/Listahan ng Mga Naghihintay
Ano ang dapat kong hanapin?
◼ Katayuan - Napili o Listahan ng Naghihintay
Ano ang kailangan kong gawin?
◼ Napili - Tanggapin/tanggihan sa online o makipag-ugnayan sa paaralan bago ang huling araw. Ang hindi pagtugon ay itinuturing na pagtanggi. Ang lahat ng pagtanggi ay
pinal.
◼ Listahan ng Naghihintay - Walang kinakailangang aksyon. Aabisuhan ka ng paaralan kung may bakanteng posisyon.
Hinihikayat ka naming magsumite ng huling aplikasyon sa ibang mga programa. (Para sa impormasyon, tingnan ang pahina 6.)

Ang mga aplikante sa papel
ay makatatanggap ng sulat
sa pamamagitan ng koreyo
ng U.S.

Ang mga aplikante sa online ay
makatatanggap ng sulat sa
pamamagitan ng kanilang account sa
online.
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PAANO GUMAGANA ANG PROSESO SA CHOICES?
May natatanging proseso ng pagpipili para sa bawat programa ng Choices. Para sa impormasyon, maaaring sumangguni sa mga sumusunod na
seksyon:

MGA PROGRAMANG MAGNET

MGA PAARALAN SA ADVANCE NA KAALAMAN

MGA PERMISO NA MAY TRANSPORTASYON

MGA PAARALANG PAMANTAYAN SA PAGTANGGAP

MGA PROGRAMANG MULTILINGUAL
MULTICULTURAL

MGA KAANIB NA CHARTER SCHOOL

◼ Maaari kang mag-apply sa isa o higit pang mga programa ng Choices sa isang aplikasyon.
◼ Bago mag-apply, mangyaring makipag-ugnayan sa paaralan upang makakuha ng impormasyon tungkol sa pulong ng oryentasyon ng paaralan, mga tour, mga
kinakailangan sa uniporme, impormasyon sa ruta ng bus (kung naaangkop), at iba pang may kinalamang impormasyon.
◼ Bago mag-apply, dapat na maingat na suriin ng magulang/tagapag-alaga ang pamantayan sa pagiging karapat-dapat sa programa at mga pamamaraan sa
pagberipika, kung naaangkop.
◼ Magsumite ng bagong aplikasyon kung nananatili ang pangalan ng bata sa listahan ng mga naghihintay noong nakaraang taon, kung gusto mong lumipat mula
sa isang programa patungo sa isa pa, o kung ang iyong anak ay magtatapos na (hal., mula sa elementarya o gitnang paaralan).
◼ HUWAG magsumite ng bagong aplikasyon kung ang iyong anak ay kasalukuyang nakatala sa isang programa ng Choicesat gustong magpatuloy sa parehong
programa.
◼ Ang mga aplikanteng maramihang-kapanganakan (hal., kambal, tatlong magkakambal) ay dapat naninirahan sa parehong adres at mag-apply sa parehong
programa (unang pagpipilian lamang) sa parehong taon upang mailagay nang magkakasunod sa proseso ng pagpili ng Choices.
◼ Ang mga kapatid ng mga mag-aaral na umalis sa paaralan, nagtapos, o magtatapos ngayong taon ng eskwela, ay walang priyoridad dahil sa kapatid. Ang mga
kapatid ay dapat manirahan sa parehong adres sa oras ng aplikasyon. Responsibilidad ng magulang/tagapag-alaga na beripikahin na ang magkapatid ay may
parehong adres sa tala sa kasalukuyang dinadaluhang paaralan sa Los Angeles Unified bago ang huling araw ng aplikasyon.
◼ Para makatanggap ng priyoridad sa kapatid, dapat isaad ng magulang/tagapag-alaga ang bawat magkakapatid sa aplikasyon sa Choices at ilista ang lahat ng
magkakapatid sa kanilang account sa Apply. Ang priyoridad ng kapatid ay ibibigay sa mga aplikante na ang mga kapatid ay kasalukuyang nakatala sa parehong
paaralan/programa kung saan sila nag-a-apply.
◼ Ang mga magulang/tagapag-alaga ay makatatanggap ng abiso ng pagpili sa kalagitnaan ng Marso. Kung pipiliin, dapat tanggapin o tanggihan ng
magulang/tagapag-alaga bago ang takdang oras sa Liham ng Listahan ng Pagpili/Paghihintay. Kung ang tugon ng magulang/tagapag-alaga ay hindi
natanggap bago ang deadline, ito ay ituturing na pagtanggi. Ang lahat ng pagtanggi ay pinal.
◼ Maaaring tanggapin o tanggihan ng mga magulang/tagapag-alaga online sa pamamagitan ng pag-log-in sa kanilang account sa apply.lausd.net o sa
pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa paaralan bago ang deadline sa kanilang liham ng pagpili.
◼ Maaari ka lamang tumanggap ng isang placement na Choices. Ang mga aplikanteng kasalukuyang nakatala sa isang programa ng Choices na nag-a-apply,
pinili, at tumatanggap ng isa pang programa ng Choices ay awtomatikong aalisin sa kanilang kasalukuyang programa.
◼ Kung hindi mapili ang estudyante, ilalagay siya sa listahan ng naghihintay para sa kanyang unang pinili LAMANG sa loob ng bawat naaangkop na programa.
Ang pangalan ng iyong anak ay mananatili sa listahan ng naghihintay kahit pa tanggapin o tanggihan mo ang isa pang programa. Ang mga aplikante ng Kaanib
na Charter School na hindi napili ay ilalagay sa listahan ng naghihintay para sa bawat Kaanib na Charter School kung saan sila nag-apply.
◼ Ang mga estudyanteng nasa listahan ng naghihintay ay direktang makikipag-ugnayan sa isang kinatawan mula sa (mga) paaralan kung may bakanteng pwesto.
◼ Kung magsumite ka ng aplikasyon at gusto mong alisin ang iyong aplikasyon sa proseso ng pagpili, dapat kang magpadala ng email sa
ApplyforSchools@lausd.net o ipadala ang iyong kahilingan bago ang Enero 20, 2023 sa: Unified Enrollment, P.O. Box 513307, Los Angeles, CA 90051
◼ Maaaring ma-update ang mga aplikasyon sa Online Choices hanggang Nobyembre 18, 2022.
◼ Kung maramihang nasa-oras na mga aplikasyon ng Choices ang isinumite para sa parehong mag-aaral, ang unang natanggap na aplikasyon ay ituturing na
wasto at lahat ng iba ay hindi papansinin.
◼ Ang pulyeto ng CHOICES at papel na aplikasyon ay makukuha online sa goto.lausd.net o sa mga paaralan o opisina ng Los Angeles Unified.
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Transisyonal na Kindergarten, Kindergarten at Unang Baitang na mga Aplikante
Alinsunod sa California Education Code Sections 46300, 48000, 48010 at Senate Bill 1381, ang isang bata ay karapat-dapat para sa transisyonal na kindergarten (TK) kung ang isang
bata ay magiging 5 taong gulang sa pagitan ng Setyembre 2 hanggang Abril 2. Ang mga mag-aaral na papasok sa kindergarten ay kinakailangang maging edad 5 bago ang
Setyembre 1, at ang mga mag-aaral na papasok sa unang baitang ay kinakailangang maging edad 6 bago ang Setyembre 1.
Ang mga mag-aaral ay maaari lamang mag-apply para sa isang programa ng Choices kung saan natutugunan nila ang mga kinakailangan sa edad. Dapat matugunan ng mga magaaral ang kinakailangan sa pagiging karapat-dapat sa edad anuman ang kasalukuyang pagkakalagay sa baitang ng taon ng paaralan. Ang lahat ng kasunod na desisyon sa
paglalagay ng baitang ay ginawa ng punong-guro ng paaralan sa paaralan ng pagpapatala. Hindi lahat ng programa ng Choices o paaralan ay nag-aalok ng TK. Ang mga programa
ng Choice na nag-aalok ng mga klase sa TK ay nakalista sa pulyeto ng Choices.
Bago ipasok ang isang bata sa transisyonal na kindergarten, kindergarten, o unang baitang, ang magulang/tagapag-alaga ay dapat magpakita ng patunay na ang bata ay
nasa pinakamababang edad para sa pagpapatala ayon sa iniaatas ng batas. Ang palsipikasyon ng impormasyon ay magreresulta sa pagtanggal ng aplikante sa programa.
Responsibilidad ng magulang o legal na tagapag-alaga na kumpletuhin nang tama ang aplikasyon.

PAANO GUMAGANA ANG PROSESO NG NAHULING CHOICES?
◼ Kung napalampas mo ang on-time na panahon ng aplikasyon, maaari kang magsumite ng mga nahuling application simula Pebrero 1, 2023.
◼ Ang magulang/tagapag-alaga ay maaaring magsumite ng mga nahuling aplikasyon sa maraming mga programa hangga't gusto nila. Ang isang hiwalay na nahuling aplikasyon
ay dapat isumite para sa bawat paaralan.
◼ Magsumite ng mga nahuling aplikasyon sa online sa https://apply.lausd.net o ipadala sa: Unified Enrollment, P.O. Box 513307, Los Angeles, CA 90051
◼ Ang Permits With Transportation (PWT) ay hindi tumatanggap ng mga nahuling aplikasyon.
◼ Walang mga puntos, pagtatangi, o prayoridad ang itatalaga sa mga nahuling aplikasyon.
◼ Ang mga nahuling aplikasyon ay idinaragdag sa dulo ng listahan ng naghihintay sa paaralan, kung naaangkop, at ang mga aplikante ay nakontak sa pagkakasunod ng
pagkasumite. Ang magulang/tagapag-alaga ay tatawagan ng paaralan kung/kapag may bakanteng pwesto. Maaaring makipag-ugnayan ang magulang/tagapag-alaga
hanggang sa ikaapat na linggo ng unang semestre o sa ikalawang linggo ng ikalawang semestre. Mga Eksepsyon: Ang mga aplikante ng Dual Language Education at Kaanib
na Charter School ay mananatili sa listahan ng naghihintay hanggang sa katapusan ng taon ng akademiko kung kelan sila nag-apply.
◼ Ang mga nahuling aplikasyon ay hindi makaaapekto sa nasa-oras na proseso ng aplikasyon. Kung nag-apply ka sa oras at nasa listahan ng naghihintay ng paaralan, hindi mo
kailangang magsumite ng nahuling aplikasyon sa parehong programa.
◼ Ang mga nahuling aplikante sa Gifted/Highly Gifted Magnet Programs at Schools for Advanced Studies (SAS) ay dapat makaabot ng kinakailangang kriteriyang espesipiko
sa programa, gayunman, ang beripikasyon ng pagiging karapat-dapat ay ipoproseso sa loob ng paaralan. Ang Verification of Eligibility forms para sa mga nahuling
aplikante, kung naaangkop, ay dapat maisumite ng deretsa sa paaralang napili noong ang magulang/ tagapag-alaga ay kinaugnay ng paaralan patungkol sa pagkakaroon ng
pwesto. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa https://echoices.lausd.net.
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PAMANTAYAN PARA SA MGA PROGRAMA NG GIFTED/HIGHLY GIFTED MAGNET AT MGA PAARALAN NG
ADVANCE NA KAALAMAN
LAHAT NG KASALUKUYANG APLIKANTE NG LOS ANGELES UNIFIED: BASAHIN ANG SEKSYON A, B, AT C
LAHAT NG PRIVATE SCHOOL, INDEPENDIYENTENG CHARTER AT MGA HINDI APLIKANTE NG LOS ANGELES UNIFIED: BASAHIN ANG SEKSYON A, B, AT D
LAHAT NG APLIKANTE SA HOMESCHOOL: BASAHIN ANG SEKSYON A, B, AT E
Bago magsumite ng aplikasyon, mangyaring suriing mabuti ang mga seksyong nakasaad sa ibaba upang matiyak na ang aplikasyon ay nakumpleto nang tumpak at nasa oras. Ang
aplikasyon ay aalisin sa proseso ng pagpili kung ang mga naaangkop na pamantayan ay hindi natutugunan sa deadline.

SEKSYON A: MGA APLIKANTE SA PROGRAMANG GIFTED MAGNET AT MGA PAARALAN NG ADVANCE NA KAALAMAN
Natugunan ng mag-aaral ang pamantayan sa pagiging karapat-dapat na partikular sa programa na nakabalangkas sa Seksyon B. Responsibilidad ng magulang/tagapag-alaga
na beripikahin sa kasalukuyang dinadaluhang paaralan kung natugunan ng aplikante ang pamantayan bago mag-apply at ang form ng Pagpapatunay ng Kwalipikasyon,
kung naaangkop, ay naisumite na sa deadline.
Ang mag-aaral ay naninirahan sa loob ng hangganan ng Los Angeles Unified sa oras ng aplikasyon at habang nakikilahok/nakatala sa programa.
Kung ang mag-aaral ay nag-a-apply sa isang bagong paaralan/programa o nag-matrikula mula sa ika-5/6 o ika-8 na baitang (natapos na ang elementarya o gitnang paaralan)
ang mag-aaral ay dapat na muling patunayan ng kasalukuyang dinadaluhang paaralan bilang karapat-dapat na magpatuloy sa isang Gifted Magnet Program o Schools para
sa pook ng Advanced Studies (SAS).
Kinikilala ng aplikante na ang nahuling pagberipika ay hindi tatanggapin at ang rekomendasyon na isinumite ng punong-guro ng kasalukuyang dinadaluhang paaralan ay
pinal.

SECTION B: KRITERIA SA PAGIGING KARAPAT-DAPAT NA PARTIKULAR SA PROGRAMA
PAMANTAYANG KINAKAILANGAN SA MGA APLIKANTE SA MGA PROGRAMANG GIFTED MAGNET O PAARALAN SA ADVANCE NA KAALAMAN
Ang Gifted Magnet Programs at Schools for Advanced Studies (SAS) ay nag-aalok ng pinayamang interdisciplinary na mga akademikong kapaligiran na kapana-panabik, mapaghamon
at mapanghikayat sa mga mag-aaral na gumamit ng malikhain/kritikal na mga kasanayan sa pag-iisip. Parehong naglilingkod sa mga mag-aaral na nagpapakita ng kakayahan o
malakas na potensyal na magtrabaho ng dalawang taon sa mataas pa sa kanilang antas na baitang sa mga asignaturang akademiko at nakatutugon sa ISA sa mga pamantayang
nakalista sa ibaba. (Upang matiyak ang pantay na pag-access, lahat ng pamantayan ay may pantay na timbang sa proseso ng pagpili.)
UPANG ANG APLIKANTE AY MAGING KARAPAT-DAPAT PARA SA ISANG GIFTED MAGNET PROGRAM O MGA PAARALAN SA MGA ADVANCE NA KAALAMAN, ANG MAG-AARAL
AY DAPAT MAGBERIPIKANG NAGTATAGLAY NG ISA SA MGA SUMUSUNOD NA PAMANTAYAN BAGO ANG BIYERNES, NOBYEMBRE 18, 2022, SA 5:00 P.M
Ang mag-aaral ay kinilala bilang likas na magaling ng itinalagang sikolohista ng GATE sa Los Angeles Unified sa kategoryang Intellectual Ability,

.
◼
◼

High Achievement Ability, Specific Academic Ability, Creative Ability o Leadership Ability.
Sa pagtanggap ng aplikasyon, awtomatikong susuriin ng Distrito ang pagiging karapat-dapat ng aplikante ng distrito sa pamamagitan ng mga tala sa paaralan ng Los
Angeles Unified.
Kung ang aplikante ay natukoy na may likas na kagalingan sa Los Angeles Unified, ngunit kasalukuyang nag-aaral sa isang pribadong paaralan, independiyenteng
charter o hindi Los Angeles Unified na paaralan, ang magulang/tagapag-alaga ay dapat magsumite ng form sa Pagpapatunay ng Kwalipikasyon upang matiyak na ang
aplikante ay kasama sa Database ng distrito. O
Naka-iskor ang mag-aaral sa Standard Exceeded range sa 2022 Smarter Balanced Assessment Consortium (SBAC) o nakatanggap ng national
percentile score na 85% o mas mataas sa isang inaprubahan ng Distrito na standardized norm-referenced na pagsusulit sa parehong English
Language Arts at Mathematics (pinakabagong taon lamang). Tingnan ang Verification of Eligibility form para sa mga kwalipikadong subtest. O
Ipinakita ng mag-aaral ang kakayahang matugunan ang LAHAT NG APAT na kritikal na pag-iisip at mga kasanayan sa paglutas ng problema (sa

a)

pangunahing wika): O
Ipaliwanag ang mga kahulugan o kaugnayan sa mga katotohanan, impormasyon o konsepto na nagpapakita ng lalim at pagiging kumplikado

b)

Bumuo ng mga bagong ideya o solusyon at ipaliwanag ang impormasyon

c)

Gumamit ng mga alternatibong pamamaraan sa pagharap sa bago o hindi pamilyar na mga problema sa matematika

d)

Gumamit ng malawak na bokabularyo nang madali at tumpak upang maipahayag ang mga malikhaing ideya

Tutukuyin ng dinadaluhang paaralan kung ang iyong anak ay nagpapakita ng lahat ng apat na kasanayan para sa pamantayang ito (ibig sabihin, apat na kritikal na pagiisip at mga kasanayan sa paglutas ng problema). Ang mga aplikanteng naberipika sa pamamagitan ng apat na kritikal na pag-iisip at pamantayan ng mga kasanayan sa
paglutas ng problema ay dapat ding magpakita ng kakayahan o malakas na potensyal na magtrabaho ng dalawang taon mas mataas na antas ng baitang sa mga
akademikong paksa. TANDAAN: Ang mga aplikante sa Kindergarten SAS ay dapat ding maberipika gamit ang pamantayang particular sa kindergarten ng SAS sa form ng
Verification of Eligibility (SAS Kindergarten).

PAMANTAYANG KINAKAILANGAN PARA SA MGA APLIKANTE NG PROGRAMANG HIGHLY GIFTED MAGNET
Pinapangkat ng mga Highly Gifted Magnet Center ang mga mag-aaral upang magkaroon ng hinihinging broad-based na akademikong programa na nagbibigay ng mga advance na
pagkakataong pang-edukasyon na idinisenyo upang masilbihan ang mga pangangailangan, interes at layunin ng mga estudyanteng may likas na kakayanang intelektwal. Binibigyangdiin ang paglutas ng problema at pagsulong ng mas mataas na antas ng mga kasanayan sa pag-iisip, pati na rin ang positibong panlipunan-emosyonal na paglago.
Ang mga estudyanteng kwalipikado para sa Highly Gifted Magnet Programs ay mga residente ng Los Angeles Unified na kinilala bilang:
◼ Highly Gifted (HG) sa pamamagitan ng pagkamit ng 99.9 percentile na ranggo sa isang pagtatasa ng Intellectual Ability na pinangangasiwaan ng itinalagang sikolohista ng
GATE sa Los Angeles Unified

◼ Highly Gifted Applicable (HGA) sa pamamagitan ng pagkamit ng 99.5 hanggang 99.8 percentile na ranggo sa isang pagtatasa ng Intellectual Ability na pinangangasiwaan ng
itinalagang sikolohista ng GATE sa Los Angeles Unified
LAHAT NG APLIKANTENG INTERESADO SA ISANG HIGHLY GIFTED MAGNET PROGRAM AY DAPAT MA-ASSESS AT MAKILALA BAGO BIYERNES, NOBYEMBRE 12,
2021, UPANG MAGING KARAPAT-DAPAT PARA SA ON-TIME NA APLIKASYON AT SELEKSYON.
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Ang mga estudyanteng kinilala bilang HG/HGA ay karapat-dapat ding mag-apply sa isang Gifted Magnet Program o Schools for Advanced Studies (SAS).
Sa pagtanggap ng aplikasyon, awtomatikong susuriin ng Distrito ang tala ng Los Angeles Unified para sa pagiging karapat-dapat. Kung ang aplikante ay natukoy na may mataas na
kakayanang naaangkop sa Los Angeles Unified at kasalukuyang nag-aaral sa isang pribadong paaralan, independiyenteng charter o non-Los Angeles Unified na paaralan, ang
magulang/tagapag-alaga ay dapat magsumite ng form ng Pagpapatunay ng Kwalipikasyon upang matiyak na ang aplikante ay kasama sa database ng Distrito. Ang mga
magulang/tagapag-alaga ay maaaring makipag-ugnayan sa Gifted/Talented Programs sa (213) 241-4177 o GATE@lausd.net upang maberipika kung ang mag-aaral ay karapat-dapat na
mag-apply sa isang Highly Gifted Magnet Program.
TANDAAN: Ang Los Angeles Unified ay nagbibigay ng mga programa para sa mga mahuhusay na mag-aaral sa lahat ng lokal na residenteng paaralan gayundin sa mga Magnet at
Schools for Advanced Studies (SAS). Bilang karagdagan, ang ilang mga paaralan ay nagbibigay ng mga espesyal na serbisyo para sa mga mag-aaral na may mataas na kakayahan (hal.,
Highly Gifted Pathway sa Peary Middle School at Wright Middle School). Mangyaring tawagan ang paaralan o Magnet center kung saan ka interesado para sa karagdagang
impormasyon sa mga serbisyo at suporta nito sa Gifted and Talented Education (GATE).
SEKSYON C: MGA APLIKANTE NG LOS ANGELES UNIFIED (KASALUKUYANG NAKATALA SA A LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL)
Bagama't dapat matugunan ng mga aplikante ng Los Angeles Unified ang kinakailangang pamantayan na partikular sa programa na nakabalangkas sa Seksyon B, HINDI
kinakailangan ang form ng Pagpapatunay ng Kwalipikasyon para sa mga aplikante (nag-aaplay sa mga gradong K-12) na kasalukuyang nakatala sa isang Los Angeles Unified na
paaralan, kabilang ang City of Angels Independent Study o Virtual Academy. Sa pagtanggap ng aplikasyon, awtomatikong susuriin ng Distrito ang pagiging karapat-dapat sa
pamamagitan ng proseso ng beripikasyon ng Distrito sa Enero 2023. Mangyaring makipag-ugnayan sa dinadaluhang paaralan sa Los Angeles Unified ng iyong anak para sa
karagdagang impormasyon.

SEKSYON D: MGA APLIKANTE NG PRIBADONG PAARALAN, INDEPENDIYENTENG CHARTER AT HINDI-LOS ANGELES UNIFIED
Ang mga magulang/tagapag-alaga ng pribadong paaralan, independiyenteng charter at hindi mag-aaral ng Los Angeles Unified na nag-a-apply sa isang Gifted Magnet Program o Schools
for Advanced Studies ay dapat sumunod sa mga pamamaraan sa ibaba. Kabilang dito ang mga papasok na aplikante ng SAS sa kindergarten na pumapasok sa isang hindi-Los Angeles
Unified preschool o transisyonal na kindergarten (TK). Responsibilidad ng magulang/tagapag-alaga na beripikahin na ang kasalukuyang dinadaluhang paaralan ng estudyante ay nagsumite
ng kinakailangang form ng beripikasyon bago ang Biyernes, Nobyembre 18, 2022, 5:00 p.m.
Para sa isang aplikante na dating nakilalang may likas na kakayahan/mataas ang kakayahan ng itinalagang sikolohista ng GATE sa isang Los Angeles Unified, na kasalukuyang nag-aaral sa
isang pribadong paaralan, independiyenteng charter o hindi Los Angeles Unified na paaralan, ang magulang/tagapag-alaga ay dapat magsumite ng isang Verification of Eligibility form
upang matiyak na ang aplikante ay kasama sa database ng Distrito.

PAGHINGI NG BERIPIKASYON MULA SA KASALUKUYANG DINADALUHANG PAARALAN NA HINDI SA DISTRITO
OPSYON 1:
Bisitahin ang eChoices.lausd.net para i-download ang Pagpapatunay ng
Kwalipikasyon (SAS Kindergarten) form o Pagpapatunay ng Kwalipikasyon
(Grades 1-12) form. (I-click ang "Who is eligible?" para ma-access ang mga
form.)

OPSYON 2:
Tawagan ang Choices Support Line sa (213) 241-4177 o mag-email sa
giftedverification@lausd.net para humiling ng naaangkop na form ng
Pagpapatunay ng Kwalipikasyon.

Kumpletuhin ang mga seksyon ng impormasyon ng mag-aaral at magulang,
lagdaan at isulat ang petsa.
Ibigay ang naaangkop na form sa kasalukuyang dinadaluhang paaralan ng
estudyante, at bigyan ng pahintulot sa paaralan na kumpletuhin ang lahat ng
kinakailangang seksyon.
PAGSUBMITE NG MGA FORM NG BERIPIKASYON
Kapag ang form ng Pagpapatunay ng Kwalipikasyon ay nakumpleto na ng dinadaluhang paaralan, ang mga tauhan sa pook ng paaralan ay dapat na magsumite ng nakumpleto at
nilagdaang form bago ang Biyernes, Nobyembre 18, 2022. Ang form ng Pagpapatunay ng Kwalipikasyon ay dapat isumite sa isang selyadong opisyal na sobre ng paaralan kasama ng
lagda ng punong-guro sa tapat ng selyadong bahagi o kaya ay i-email ng paaralan. Ang email ay ang gustong paraan ng pagsusumite; ang nagpadala ay makatatanggap ng
kumpirmasyon sa email. Huwag isumite ang form kasama ng aplikasyon. Ang mga nahuling form ay hindi tatanggapin.
Email: giftedverification@lausd.net O U.S. Mail: Unified Enrollment | P.O. Box 513307 | Los Angeles, CA 90051
TANDAAN: Ang form ng Pagpapatunay ng Kwalipikasyon ay HINDI isang aplikasyon. Dapat isumite ang isang form ng Pagpapatunay ng Kwalipikasyon bilang karagdagan sa isang
aplikasyon sa Choices bago ang deadline sa Biyernes, Nobyembre 18, 2022. Responsibilidad ng magulang/tagapag-alaga na tiyakin na ang nakumpletong form ng Pagpapatunay ng
Kwalipikasyon ay isinumite ng dinadaluhang paaralan bago ang takdang oras. Para sa mga aplikante sa SAS kindergarten na hindi nakatala sa preschool o TK, mangyaring makipagugnayan sa Gifted/Talented Programs sa (213) 241-4177 o GATE@lausd.net para sa impormasyon tungkol sa mga pamamaraan sa pagberipika o bisitahin ang achieve.lausd.net/gate
(piliin ang Programa Mga Pagpipilian at SAS). Ang Mga Liham ng Pagiging Karapat-dapat sa Programa na nagsasaad ng katayuan ng pagiging karapat-dapat ng aplikante para sa Mga
Programa ng Gifted Magnet at Schools for Advanced Studies (SAS) ay ipapadala sa Pebrero. Ang mga Liham ng Seleksyon/Listahan ng Naghihintay para sa mga kwalipikadong
estudyante ay ipadadala sa Marso. Para sa impormasyon tungkol sa berepikasyon para sa mga nahuling aplikante ng Choices sa Gifted/Highly Gifted Magnet at SAS, mangyaring
sumangguni sa pahina 6.

SEKSYON E: PRIBADONG PAARALAN, INDEPENDIYENTENG CHARTER AT MGA APLIKANTE SA HINDI-LOS ANGELES UNIFIED
Ang isang alternatibong proseso ng beripikasyon ay isinasagawa para sa mga aplikanteng nasa homeschool sa Gifted Magnet/SAS nang walang organisasyong nagbibirepika at mga
aplikante sa SAS kindergarten na hindi nakatala sa preschool/TK. Ang proseso ng beripikasyong ito ay dapat simulan ng magulang/tagapag-alaga bago ang deadline ng Choices sa
Biyernes, Nobyembre 18, 2022. Mangyaring makipag-ugnayan sa Gifted/Talented Programs sa (213) 241-4177 o GATE@lausd.net upang simulan ang proseso ng beripikasyon na ito. Ang
mga nahuling pagtatanong ay hindi tatanggapin.

MGA PROGRAMANG MAGNET

IMPORMASYON SA MGA PROGRAMANG MAGNET
ANO ANG MGA PROGRAMANG MAGNET?
Ang mga paaralan/sentro ng magnet ng Los Angeles Unified ay isang boluntaryong integrasyon na programa na nagbibigay ng mahigpit, mataas na kalidad, nakabatay
sa tema na pagtuturo na idinisenyo upang mapadali ang pagkatuto ng mag -aaral at maitaguyod ang akademikong tagumpay. Itinatag noong 1977, ang mga
programang magnet sa loob ng ating Distrito ay naging isa sa pinakamatagumpay sa bansa. Sa kasalukuyan, mayroong 330 programang magnet na matatagpuan sa
buong Distrito. Ang tinatayang bilang ng bakanteng pwesto sa 2023-2024 at ang bilang ng mga aplikasyon na isinumite noong 2022-2023 sa bawat paaralan/sentro ng
magnet ay makikita sa ilalim ng pangalan ng bawat paaralan. Lahat ng mga mag-aaral ng Distrito, kabilang ang mga nag-aaral ng Ingles, mga karaniwang nag-aaral ng
Ingles, mga mag-aaral na may mga kapansanan, at likas ang kaalaman/talentado ay hinihikayat na mag-apply.
Ang ilang mga programang magnet ay sumasakop sa buong pook ng mga paaralan (Full School Magnets), habang ang iba ay mga sentro ng magnet na matatagpuan
sa mga residential school campus na may access sa mga aktibidad at karanasan na ibinahagi sa paaralang host. Pakitingnan ang mga pahina 21-40 upang suriin ang
impormasyon ng paaralan/sentro ng magnet sa pulyetong ito at upang matukoy ang (mga) programa na akma sa mga pangangailangan ng iyong anak. Ang bawat isa
sa mga programang magnet ay nasa loob ng isa sa walong temang pagtuturo: Business, Communication Arts, Centers for Enriched Studies, Gifted and Highly Gifted,
Liberal Arts, Public Service, Science/Technology/Engineering/Math o Visual at Performing Arts.

ANO ANG MGA LAYUNIN NG PROGRAMANG INSTRUKSYUNAL?
Tinatanggap ng mga programang magneto ang mga interes ng lahat ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtutok sa pampakay na pagtuturo at personal na pagaaral. Ang mga programang magneto ay nagbibigay ng mga landas na naghahanda sa mga mag-aaral na ituloy ang mga makabagong karera sa ating umuusbong na
pandaigdigang ekonomiya.
Ang mga programang magneto ay itinatag sa pamamagitan ng isang integrasyong utos ng korte upang tugunan ang Limang Kapinsalaan ng Pagkakahiwalay ng Lahi:
Mababang Tagumpay Pang-akademiko, Mababang Pagpapahalaga sa Sarili, Kakulangan ng Access sa mga Oportunidad Matapos ang Sekundarya, Pagkapoot at
Kawalang-pagpaparaya sa Ibang Lahi, at Kundisyong Siksikan. Ang mga ito ay naaayon sa mga layunin ng Los Angeles Unified: 100 porsiyentong pagtatapos,
kahusayan para sa lahat, 100 porsiyentong pagdalo, pakikipag-ugnayan ng magulang, komunidad at mag-aaral, kaligtasan sa paaralan, at pagbuo ng matatag na
pundasyon para sa mga maagang nag-aaral.

SINO ANG KARAPAT-DAPAT?
Ang mga mag-aaral na nasa grade K-12 at nakatira sa loob ng hangganan ng Los Angeles Unified ay karapat-dapat na mag-apply para sa mga programa ng magnet.
Ang mga aplikante ay dapat na residente ng Los Angeles Unified sa oras ng pagpapatala at habang nakikilahok sa programa ng magnet. Kasama sa index ng mga
programa sa pahina 21-40 ang mga available na antas ng grado para sa bawat programa.
Ang mga Gifted at Highly Gifted Magnet lamang (pahina 23-26) ang nangangailangan ng partikular na pamantayan sa pagiging karapat-dapat (pahina 7-8) para sa
pagpili. Ang lahat ng mga aplikante para sa mga Gifted at Highly Gifted Magnet ay dapat makilala o maberipika, at magsumite ng aplikasyon sa magnet.
Ang mga Programang Magnet ay mga programang Iniutos ng Hukuman kung saan kinakailangang markahan ng mga magulang ang ISANG natukoy na pederal na
kategorya ng etnisidad/lahi sa aplikasyon. Piliin ang opsyon sa tabi ng etnisidad o lahi na pinakamahusay na naglalarawan sa bata kung saan ka nag-a-apply. Maaari
mong punan ang tugon na "Multi-etniko" upang ipahiwatig na ang aplikante ay kinikilalang may higit sa isang etnisidad/lahi ngunit HINDI mapoproseso ang iyong
aplikasyon maliban kung pipili ka ng isa sa mga kategorya ng etnisidad/lahi na kinikilala ng pederal.

PAANO NAPIPILI ANG MGA MAG-AARAL?
Ang nasa-oras na proseso ng pagpili ng mag-aaral para sa mga programa ng magnet ay batay sa Magnet Priority Point System at sa Iniutos ng Korte na pagbabawas
sa Mga Kapinsalaan ng Pagkakahiwalay ng Lahi. Kapag naisumite na ang aplikasyon, ang impormasyon ay mabeberipika ng Information Technology Division (ITD) ng
Distrito at ang mga mag-aaral ay bibigyan ng mga puntos batay sa 5 pamantayan (tingnan ang Magnet Priority Point System sa pahina 19). Ang kabuuan ng mga
puntong ito ay ginagamit sa patas at computerized na proseso ng pagpili. Tingnan ang pahina 20 para sa proseso ng huling aplikasyon.
Responsibilidad ng mga Magulang/Tagapag-alaga na beripikahin ang address, grado at etnisidad ng estudyante sa kasalukuyang dinadaluhang paaralan sa Los
Angeles Unified bago ang deadline ng aplikasyon.
Ang mga puntos ng prayoridad ng magnet ay naaangkop lamang sa programa ng magnet. Walang mga puntos na ibinibigay para sa pagsusumite ng di-wasto
(naninirahan sa labas ng distrito, nag-a-apply sa maling antas ng grado, atbp.) o nahuling aplikasyon. Ang mga mag-aaral na mag-a-apply para sa parehong baitang
nang dalawang beses ay hindi makakakuha ng punto sa listahan ng naghihintay para sa nakaraang taon.

PROSESO NG PAGPILI:
◼ Maaari kang mag-apply sa tatlong magkakaibang programa ng magnet. Gayunpaman, maaari kang mag-apply sa isang programa, ang pangalawa at pangatlong
napili ay opsyonal.

◼ Ang Magnet Priority Points ay ginagamit para sa una at sa opsyonal na pangalawa o pangatlong napili ng aplikante.

◼ Kung hindi napili sa kanilang unang gusto, ang aplikante ay isasaalang-alang para sa kanilang pangalawa at/o pangatlong napili.
◼ Kung napili sa alinman sa kanilang mga gusto, ang aplikante ay hindi mapapabilang sa listahan ng naghihintay para sa iba pang (mga) seleksyon.
◼ Kung hindi napili sa isang programa ng magnet, ang aplikante ay ilalagay sa listahan ng naghihintay para sa kanilang unang napili lamang.
◼ Ang mga aplikanteng kasalukuyang dumadalo sa isang programa ng magnet at napili sa isa pang programa ng magnet ay awtomatikong aalisin sa kanilang
kasalukuyang programa ng magnet.

IMPORMASYON NG MGA PROGRAMANG MAGNET
MAGNET PRIORITY POINT SYSTEM

*

MATRIKULASYON | Ang mga aplikante na nakakumpleto ng pinakamataas na antas ng grado sa isang programang magnet at nagapply upang magpatuloy sa isa pang programang magnet sa susunod na antas, tumanggap ng 12 puntos ng matrikula. ANG MGA
PUNTOS NA ITO AY HINDI MADADALA AT PANG-ISANG TAON LAMANG, SA PANAHON NG MATRIKULASYON.

LISTAHAN NG NAGHIHINTAY | Ang mga aplikante na nanatili sa wastong nasa-oras na listahan ng naghihintay sa

magnet ay makatatanggap ng 4 na puntos para sa susunod na taon. Ang mga aplikante ay maaaring makaipon ng
punto sa listahan ng naghihintay para sa naunang tatlong magkakasunod na taon para sa maximum na 12 puntos.

PUNTOS

Kung ang isang aplikante sa listahan ng naghihintay ay tumanggi sa placement ng magnet, LAHAT ng punto sa
listahan ng naghihintay ay aalisin. Ang mga bagong listahan ng naghihintay ay itinatatag bawat taon. HINDI
bibigyan ang mga aplikante ng parehong Matrikulasyon at Waiting List Points nang sabay.

MGA PAARALANG MAY MAS MARAMING HISPANIC, BLACK, ASIAN AT IBANG HINDI ANGLO (PHBAO) | Ang mga aplikante, na
ang dinadaluhang paaralan sa L.A. Unified sa 2021-2022 ay itinalaga bilang PHBAO ng Distrito, ay makatatanggap ng 4 na puntos. Ang

PUNTOS

mga puntos ay hindi naiipon; taon-taon silang itinatalaga.

SIKSIKAN | Ang mga aplikante, na ang dinadaluhang paaralan sa Los Angeles Unified sa 2022-2023 ay itinalaga

PUNTOS

bilang siksikan sa pamantayan ng Distrito ay makatatanggap ng 4 na puntos. Ang mga puntos ay hindi naiipon;
taon-taon silang itinatalaga.

KAPATID | Kung ang isang aplikante ay nag-a-apply sa parehong magnet na paaralan/programa kung saan ang isang kapatid na lalaki o
babae ay magpapatuloy, siya ay makatatanggap ng 3 puntos. Ang mga puntos ay itinatalaga kung ang kapatid ay nag-aaral sa unang
napiling paaralan ng aplikante. Ang mga kapatid ay dapat na nauugnay sa parehong account sa Apply ng magulang at naninirahan sa
parehong address sa oras ng aplikasyon, na dapat na makita sa computer system ng Distrito. Ang bawat at lahat ng mag-aaral ay dapat

PUNTOS

magkaroon ng aplikasyon sa file, kabilang ang kambal, tatluhang kambal, atbp. Responsibilidad ng magulang na beripikahin na ang
magkapatid ay may parehong address sa tala sa computer system ng Distrito sa kasalukuyang dinadaluhang paaralan sa Los Angeles
Unified sa deadline ng aplikasyon.

*

Ang mga mag-aaral na nakatala sa mga paaralang elementarya na nagtatapos sa ika-6 na baitang ay bibigyan ng mga puntos ng matrikula sa alinman
sa ika-5 o ika-6 na baitang. Ang mga mag-aaral na kasalukuyang nakatala sa mga multi-level magnet school (Eagle Rock HS Gifted, Franklin DLA,
Fulton CAM, Lake Balboa CP, LAUSD/USC MAE, Los Angeles CES, Maywood CES, Science Academy STEM, Sherman Oaks CES, Sotomayor AS, Sun
Valley Ang BSEL, at Valley Oaks CES namga magnet) ay hindi tumatanggap ng mga puntos ng matrikulasyon. Ang mga magnet ng Arroyo Seco,
Laurel, Western Ave at Westside Global Awareness ay mga gradong K-8 at tumatanggap lamang ng mga puntos ng matrikulasyon sa ikawalong
baitang. HINDI bibigyan ang mga aplikante ng Matriculation at Waiting List Points nang sabay.

MAY TRANSPORTASYON BA?
May transportasyon sa ilang programang magnet. BAGO ANG IYONG PAGPILI, makipag-ugnayan sa paaralan o Mga Serbisyo sa Transportasyon upang matukoy kung ang
programa ng magnet ay nag-aalok ng transportasyon at kung ang pinakamalapit na lugar ng pick-up/drop-off ay makatwirang distansya mula sa iyong tahanan. Para sa
impormasyon tungkol sa mga kasalukuyang ruta ng bus, makipag-ugnayan sa Transportation Services Division sa 1-800-LABUSES o (213) 580-2900.
MAAARING ibigay ang transportasyon na binabayaran ng distrito para sa mga aplikante ng ELEMENTARYA (K-5/6) kung sila ay naninirahan sa labas ng dalawang milyang radius ng
programang magnet. MAAARING ipagkaloob ang transportasyong binabayaran ng distrito para sa SEKUNDARYA (6-12) na mga aplikante kung sila ay naninirahan sa labas ng
limang milyang radius ng programang magnet. Ang mga mag-aaral na pumapasok sa mga sumusunod na paaralan ay may dalawang milyang kwalipikadong radius: Arroyo Seco,
Laurel, Lake Balboa, Sherman Oaks CES, Western Ave, at Westside Global Awareness.
Ang mga mag-aaral na may mga kapansanan na nagpatala sa isang Programang Magnet ay maaari ring magkaroon ng access sa transportasyon. Ang mga programa ng magnet
ay maaaring mag-alok ng transportasyon patungo sa paaralan para sa mga karapat-dapat na mag-aaral.
TANDAAN: Ang gabay sa oras ng maximum na isang-direksyong pagsakay para sa lahat ng mga mag-aaral (mga gradong Kindergarten hanggang 12) ay 90 minuto. Aplikado ito sa
lahat ng ruta ng bus.

IMPORMASYON SA MGA PROGRAMANG MAGNET
MGA GABAY SA APLIKASYON NG MAGNET
◼

Huwag magsumite ng bagong aplikasyon kung ang iyong anak ay kasalukuyang nakatala sa isang programang magnet at nais na magpatuloy sa
parehong paaralan. Ang mga aplikanteng kasalukuyang nakatala sa isang programang magnet na nag-a-apply at napili para sa isa pang programang
magnet ay awtomatikong aalisin sa kanilang kasalukuyang magnet, tanggapin man nila o tanggihan.

◼
◼
◼

Ang mga aplikante ay DAPAT na residente ng Los Angeles Unified sa oras ng aplikasyon at habang nakikilahok sa mga programang magnet
Hindi tinatanggap ang mga post office box.
Ang mga mag-aaral na pinili sa mga programa na may pare-parehong patakaran na direktang nakakabit sa kanilang programa sa pagtuturo (CTE, Bumbero, Pulis,
Medikal, atbp.) ay sumasang-ayon na sumunod sa patakaran.
Ang mga pahinang 17-40 ay naglalaman ng pangunahing impormasyon tungkol sa mga programang magnet upang tulungan ka sa pagpili para sa iyong anak.
Bagama't mayroon kang opsyon na pumili ng hanggang tatlong magkakaibang programang magnet, hindi sapilitan para sa iyo na gawin ito. Pakitingnan ang
seksyong Proseso ng Pagpili sa pahina 18 para sa impormasyon kung paano pinangangasiwaan ng proseso ng pagpili ang (mga) pangalawa o pangatlong kagustuhan
bago mo ilista ang isang opsyonal na paaralan sa iyong aplikasyon.

◼

Ang mga pagbubukas ng bawat programang magnet ay tinutukoy ng pangangailangan na mapanatili ang isang balanseng pagpapatala sa bawat lahi at sa

◼

pagkakaroon ng bakante.
Ang mga Programang Magnet ay mga programang Iniutos ng Hukuman kung saan ang mga magulang ay kailangang pumili ng ISANG kategorya ng etnisidad/lahi
na kinilala ng pederal sa aplikasyon. Piliin ang opsyon sa tabi ng etnisidad o lahi na pinakamahusay na naglalarawan sa bata kung saan ka nag-a-apply. Maaari mong
punan ang tugon na "Multi-etniko" upang isaad na ang aplikante ay kinikilalang may higit sa isang etnisidad/lahi ngunit HINDI mapoproseso ang iyong aplikasyon
maliban kung pipiliin mo ang isa sa mga kategorya ng etnisidad/lahi na kinikilala ng pederal.

◼

Kung ang isang aplikante ay umalis sa programang magnet bago makumpleto ang pagtatapos na grado, walang itatalagang puntos sa matrikulasyon.

◼

Ang mga mag-aaral na nasa listahan ng naghihintay ay maaaring makipag-ugnayan tungkol sa bakanteng pwesto sa unang buwan ng eskwela. Kung ang isang aplikante
ay tumanggi sa placement sa magnet, LAHAT ng mga puntos sa listahan ng paghihintay ay aalisin.
Ang mga aplikante na nais pa ring mag-apply sa isang paaralang magnet o sentro pagkatapos ng Nobyembre 18, 2022 na deadline ay maaaring magsumite ng
nahuling aplikasyon. Ang nahuling aplikasyon ay magbibigay-daan lamang para sa isang pagpipili at magbubukas sa Pebrero 1, 2023. Ang mga bakanteng pwesto
para sa mga nahuling aplikante ay magbubukas pagkatapos na ang lahat ng mga mag-aaral sa listahan ng naghihintay ay maalok ng placement sa napiling lugar ng
paaralan. Ang bawat pagbubukas ng magnet ay tinutukoy ng dahil sa pangangailangang mapanatili ang isang balanseng pagpapatala ng mga lahi at sa pagkakaroon
ng bakante. Hindi ginagarantiyahan ng pagpuno sa isang nahuling aplikasyon ang paglalagay ng mag-aaral at ang mga puntos ng prayoridad ng magnet ay hindi
itinatalaga.
Ang mga full school elementary magnet na may residential kindergarten ay nagbibigay ng prayoridad sa mga mag-aaral na naninirahan sa hangganan. Ang mga
estudyanteng kasalukuyang nakatala sa kindergarten ay may prayoridad sa pagpasok sa ika-1 baitang. Mangyaring tingnan ang mga pahina 21-40 upang mahanap
ang mga full school elementary magnet na may residential kindergarten.
Ang mga residential magnet school ay tumatanggap ng mga aplikasyon sa buong taon ng pag-aaral. Ang isang residential magnet school ay nagbibigay ng
prayoridad sa mga mag-aaral na naninirahan sa loob ng hangganan nito. Ang lahat ng iba pang karapat-dapat na mga aplikante ng Los Angeles Unified ay pipiliin
kung may available na espasyo. Pakitingnan ang pahina 21-40 upang mahanap ang mga residential magnet school.
Ang International Baccalaureate Program Organization (IBO) ay nag-aalok ng tatlong antas ng internasyonal na edukasyon na sumasaklaw sa elementarya, gitna at
sekondaryang taon ng paaralan. Ang pahintulot na maging isang International Baccalaureate (IB) World School ay isang masinsinang proseso na karaniwang
tumatagal ng dalawa o higit pang taon at kasama ang mga pagbisita sa pook ng isang IB team. Ang isang regular na proseso ng pagsusuri ay isinasagawa ng mga
pinahintulutang paaralan.

◼

⧫



IB

MGA APLIKANTE SA COMPTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT (CUSD)
Ang Los Angeles Unified, sa pakikipagtulungan sa Compton Unified School District (CUSD), ay nag-aalok ng limitadong bilang ng bakante sa gradong 9 sa King-Drew Magnet
High School of Medicine and Science. Ang mga pagbubukas na ito ay magagamit LAMANG sa mga residente ng CUSD.
Kung interesado kang makilahok ang iyong anak sa programa, mangyaring kumpletuhin ang aplikasyon sa Choices na ang King-Drew Magnet ang tanging pipiliin. Ang mga
mag-aaral na nag-a-apply sa programa ay dapat magsumite ng report card mula sa kanilang kasalukuyang paaralan mula sa unang semestre ng ika-8 baitang. Maaaring isumite
ang mga report card sa pamamagitan ng koreo sa Los Angeles Unified School District, Student Integration Services, 333 S. Beaudry Ave., 25th Floor, Los Angeles, CA 90017 o
mag-email sa echoices@lausd.net sa atensyon ng Compton/King-Drew Aplication. Responsibilidad ng magulang/tagapag-alaga na tiyaking matatanggap ng Student Integration
Services ang aplikasyon at report card. Ang impormasyong isinumite ay mabeberipika sa CUSD. Ang mga estudyanteng residente ng CUSD na napili para sa King-Drew Magnet
High School of Medicine and Science ay hindi karapat-dapat para sa transportasyon.

SINO ANG MAAARI KO MAKA-UGNAYAN PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON?
Mangyaring makipag-ugnayan sa Choices Support Line sa (213) 241-4177 kung mayroon kang mga tanong tungkol sa Magnet Program.

MGA PERMISO SA
TRANSPORTASYON

MGA IMPORMASYON SA MGA PERMISO SA TRANSPORTASYON
ANO ANG PROGRAMANG PWT?
Ang Permits With Transportation (PWT) ay isa sa mga orihinal na programa ng integrasyon ng Los Angeles Unified at itinatag bilang Court-Order upang mabigyan ang mga
estudyante ng pinagsama-samang karanasan sa paaralan sa loob ng ating distrito. Ang mga takdang-aralin sa paaralan ng PWT ay ginawa ng Distrito sa isa sa mga sumusunod na
paaralan: Revere MS, Portola MS o Taft HS. Ang programa ng PWT ay hindi nagbibigay ng transportasyon sa mga magnet o anumang iba pang programa ng Choices.

ANO ANG MGA LAYUNIN NG INSTRUKSYUNAL NA PROGRAMA?
Ang mga mag-aaral ng PWT ay nakatala sa regular na programa ng paaralan at maaaring makilahok sa lahat ng mga programa at aktibidad na magagamit ng mga residenteng
mag-aaral sa paaralan kung saan sila napili. Hinihikayat ang mga mag-aaral at magulang na lumahok sa lahat ng aktibidad ng paaralan/komunidad sa paaralan ng PWT.

SINO ANG KARAPAT-DAPAT?
Ang mga mag-aaral na nasa ika 6-12 na baitang sa panahon ng 2022-2023 taon ng eskwela at naninirahan sa loob ng sumusunod na mga lugar sa hangganan ng Los Angeles Unified
resident school ay karapat-dapat na mag-apply para sa PWT program:
Mga Lugar sa Pagpapadala ng Gitnang Paaralan:
Audubon, Drew, Gompers, Harte Prep, Mann, Muir at Obama Global
Mga Lugar sa Pagpapadala ng Mataas na Paaralan:
Dorsey, Crenshaw, Jordan, Locke, Manual Arts at Washington Prep.

PAANO NAPIPILI ANG MGA MAG-AARAL?
Ang prayoridad ng seleksyon sa PWT ay ibinibigay sa mga nagmamatrikulang estudyante ng PWT at mga mag-aaral na may mga kapatid sa programang PWT, habang nagpapatuloy
sa parehong paaralan ng PWT sa parehong taon. Ang natitirang pwesto sa PWT ay sapalarang itatalaga.

MGA GABAY SA APLIKASYON:
◼ Huwag magsumite ng bagong aplikasyon kung ang iyong anak ay kasalukuyang nakatala sa programa ng PWT at nais na magpatuloy sa parehong paaralan.
◼ Ang mga aplikanteng kasalukuyang nakatala sa programa ng PWT na nag-a-apply at napili sa isang programa ng Magnet ay awtomatikong aalisin sa kanilang kasalukuyang
programang PWT, tanggapin man nila o tanggihan. Ang PWT ay hindi tumatanggap ng anumang mga nahuling aplikasyon sa Choices.

◼ Kung napili, maaaring tanggapin o tanggihan ng magulang/tagapag-alaga sa online o sa pamamagitan ng pagtawag sa paaralan bago ang huling araw na nakalagay sa liham
ng pagpili. Kung ang magulang/tagapag-alaga ay hindi tumugon sa deadline, ito ay ituturing na pagtanggi.

◼ Ang mga aplikante ay DAPAT residente ng Los Angeles Unified sa oras ng aplikasyon at habang nakikilahok sa programa ng PWT. Ang mga post office box ay hindi
tinatanggap.

◼ Ang Permits with Transportation (PWT) ay mga programang Iniutos ng Hukuman na nangangailangan ng pagpili ng mga magulang ng ISANG kategorya ng pederal na
kinilalang etnisidad/lahi sa aplikasyon. Piliin ang opsyon sa tabi ng etnisidad o lahi na pinakamahusay na naglalarawan sa bata kung saan ka nag-a-apply. Maaari mong punan
ang tugon na "Multi-etniko" upang ipahiwatig na ang aplikante ay kinilala bilang higit sa isang etnisidad/lahi ngunit HINDI mapoproseso ang iyong aplikasyon maliban kung
pipiliin mo ang isa sa mga kategorya ng etnisidad/lahi na kinikilala ng pederal.

MAY TRANSPORTASYON BA?
Oo, ang PWT ay isang programa na nagbibigay ng transportasyon sa mga sumusunod na paaralang hindi PHBAO: Portola MS, Revere MS at Taft High
School.

SINO ANG MAAARI KONG MAKA-UGNAYAN PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON?
Mangyaring makipag-ugnayan sa Choices Support Line sa (213) 241-4177 kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa PWT.

EDUKASYON SA
DALAWANG WIKA

IMPORMASYON SA PROGRAMA NG DUAL LANGUAGE EDUCATION
ANO ANG MGA PROGRAMA NG DUAL LANGUAGE EDUCATION?
Ang Dual Language Education (DLE) ay tumutukoy sa mga programang nagbibigay ng grade-level content at instruksyon sa literasiya sa dalawang wika, sa Ingles at sa target na
wika. Pinasususlong at pinauunlad ng mga mag-aaral ang kanilang kakayahan sa mga aspeto ng kamalayan, akademiko, at sosyokultural sa isang kapaligiran kung saan kinikilala
ang kahalagahan ng kultura at wika. Ipinagmamalaki ng Los Angeles Unified ang mag-alok ng malawak na programa ng Dual Language Education na nagbibigay ng mga
pagkakataon sa mga mag-aaral na mapaunlad ng mga kasanayang multilinggwal at multikultural na kinakailangan upang maging matagumpay sa isang pandaigdigang lipunan.
Ang pulyetong ito ay nagbibigay ng resource para sa mga pamilyang gusto ng higit pang impormasyon at mag-apply sa mga pathway kung saan ang kanilang mga anak ay
maaaring maging bilingual/biliterate at matatas sa kultura. Sa kasalukuyan, mayroong higit sa 200 programang Dual Language Education sa mga baitang sa Transitional
Kindergarten (TK) -12 na makukuha sa isa sa mga sumusunod na Master Plan Programs: Two-Way Immersion, One-Way Immersion, at World Language Immersion. Ang mga
programa ay iniaalok sa Spanish, Korean, Mandarin, French, Armenian, Arabic, at Japanese. Ang mga bagong programa ay idinaragdag bawat taon.
Ang mga programang Dual Language Education ay matatagpuan sa mga regular na kampus ng paaralan na may access sa mga aktibidad at karanasang ibinahagi sa host school.
Pakisuri ang mga sumusunod na pahina upang matukoy ang mga programang umaangkop sa mga pangangailangan ng iyong anak. Para sa karagdagang impormasyon tungkol
sa isang partikular na programa sa isang partikular na pook ng paaralan, mangyaring tawagan ang paaralan gamit ang numero ng telepono na nakalista sa ilalim ng pangalan ng
paaralan sa pahina 47-55 sa pulyetong ito.

ANO ANG MGA LAYUNIN NG INSTRUKSYUNAL NA PROGRAMA?
Isa sa mga layunin ng Distrito ay pataasin ang bilang ng mga nagtatapos na matatandang bilingual at biliterate. Habang patuloy na lumalahok ang mga mag-aaral sa mga
programang Dual Language Education mula TK hanggang ika-12 na baitang, naaabot nila ang mga advance na antas ng akademiko at kasanayan sa parehong mga wika at
nakakukuha ng sosyokultural na pag-unawa at kakayahan. Ang Pathway to Biliteracy ay nagsisimula sa K/1st grades. Ang mga mag-aaral ay kinikilala sa Kindergarten para sa
kanilang dedikasyon sa bilingguwalismo, at sa unang baitang para sa kanilang dedikasyon sa biliteracy. Ang Pathway to Biliteracy Award ay ibinibigay sa mga mag-aaral sa ika-5/6
at ika-8 na baitang. Ang Los Angeles Unified at California Department of Education State Seal of Biliteracy ay iginagawad sa mga mag-aaral sa ika-12 baitang.

SINO ANG KARAPAT-DAPAT?
ANONG MGA URI NG DUAL LANGUAGE EDUCATION PROGRAMS ANG AVAILABLE AT SINO ANG KARAPAT- DAPAT?
Nag-aalok ang Distrito ng tatlong master plan na programa, bawat isa ay idinisenyo upang suportahan ang mga nag-aaral ng wika mula sa mga sumusunod na pagtatalaga ng
wika: English Learner (EL), English Only (EO), Standard English Learner (SEL), Initially Fluent English Proficient (IFEP), Reclassified Fluent English Sanay (RFEP)

Programa ng Two-Way Immersion (TWI): Komposisyon sa Silid-aralan
Ang programang Dual Language Two-Way Immersion ay idinisenyo upang mabigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong makatanggap ng araling nakabatay sa pamantayan
sa antas ng grado sa Ingles at sa isang wika bilang karagdagan sa Ingles (target na wika). Ang programang ito ay dinisenyo para sa parehong English Learners (ELs) gayundin sa
English Speakers (EO, IFEP, SEL, at RFEP). Ang "two-way" na komposisyong ito ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na magsilbi bilang mga modelo para sa isa't isa habang
pinapalakas nila ang kanilang mga kasanayan sa Ingles at target na wika.

▪

Mga Baitang na TK, K, at 1 — Ang mga English Learners (ELs) na nagsasalita ng target na wika ng programa at English Speakers (EO, IFEP, SEL, RFEP)

ay karapat-dapat na lumahok.

▪

Mga Baitang na 2 -12 — Ang mga English Learners (ELs) na nagsasalita ng target na wika ng programa ay karapat-dapat na lumahok. Ang mga

nagsasalita ng Ingles (EO, IFEP, SEL, RFEP) na dati nang lumahok sa isang programa ng DLE ng parehong target na wika ay karapat-dapat.
*Maaaring kailanganin ang beripikasyon ng target na wika para sa mga mag-aaral na bago sa L.A. Unified at ang pagiging karapat-dapat sa
programa ay tutukuyin ng pook ng paaralan.
Sa araw ng deadline ng aplikasyon, kung may mas kaunti sa 50 porsyento ng English Learners o English Speakers upang lumikha ng balanseng
komposisyon sa silid-aralan, ang proporsyon ng assignment ay binubuo ng hanggang 2/3 mula sa isa sa dalawang pangkat ng wika.
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IMPORMASYON SA MGA PROGRAMANG DUAL LANGUAGE EDUCATION
Programa ng One-Way Immersion (OWI): Komposisyon sa Silid-aralan
Ang programang Dual Language One-Way Immersion ay idinisenyo upang mabigyan ang English Learners (ELs) ng pagkakataong makatanggap ng nasa-antas ng gradong
standards-based na aralin sa Ingles at sa isang wika maliban sa Ingles (target na wika). Ang "one-way" na komposisyong ito ay nagbibigay-daan sa mga EL na matuto kasama ng
mga kamag-aral ng parehong katutubong wikang upang higit pang paunlarin ang kanilang mga kasanayan sa Ingles at target na wika habang tumatanggap ng mga naaangkop na
suporta upang palakasin ang kanilang pag-unlad ng wikang Ingles.

▪

Mga Baitang na TK, K, at 1 —Ang mga English Learners (ELs) na nagsasalita ng target na wika ng programa ay karapat-dapat na lumahok.

▪

Mga Baitang na 2 -12 — Ang mga English Learners (ELs) na nagsasalita ng target na wika ng programa ay karapat-dapat na lumahok.
*Maaaring kailanganin ang beripikasyon ng target na wika para sa mga bagong mag-aaral sa L.A. Unified. Matutukoy ang pagiging karapat-dapat sa programa
sa pook ng paaralan.

Ang buong klase
Mga Nag-aaral ng Ingles na Nagsasalita ng Target na Wika ng Programa

TANDAAN: Nag-aalok ang Reseda Charter High School ng Spanish One-Way Immersion (OWI) Program. Ang pagpili, paglalagay at pagpapatala ng mag-aaral ay dapat isagawa
alinsunod sa mga legal na kinakailangan ng Estado at Distrito na itinatag para sa mga paaralang charter. Kung ang isang mag-aaral ay napili para sa Reseda Charter High School at
nakatutugon sa pagiging kwalipikado sa Dual Language at Affiliated Charter, ang mag-aaral na ito ay dapat na matanggap sa programa ng International Center for Dual Language.
Upang mag-apply sa programang OWI ng Reseda Charter o matuto nang higit pa tungkol sa mga pamamaraan ng pagpapatala ng Affiliated Charter, mangyaring sumangguni sa
seksyong Affiliated Charter Schools ng pulyeto ng Choices sa pahina 67-70.

PROGRAMA NG DUAL LANGUAGE WORLD LANGUAGE IMMERSION: KOMPOSISYON SA SILID-ARALAN
Ang programang World Language Immersion ay idinisenyo upang magbigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na nagsasalita ng Ingles at English Learner na makatanggap ng
araling nakabatay sa pamantayan sa antas ng grado sa Ingles at sa isang wika bilang karagdagan sa Ingles (target na wika) simula sa murang edad.

▪

Mga Baitang na TK, K, at 1 —Ang mga English Speaker (EO, IFEP, SEL, RFEP) at English Learners (ELs) ay karapat-dapat na lumahok.

▪

Mga Baitang na 2-12 — Ang mga English Learners (ELs) na nagsasalita ng target na wika ng programa ay karapat-dapat na lumahok. Ang mga English Speaker (EO, IFEP,
SEL, RFEP) na dati nang lumahok sa isang programa ng DLE ng parehong target na wika ay karapat-dapat. *Maaaring kailanganin ang beripikasyon ng target na wika para sa
mga mag-aaral na bago sa L.A. Unified. Ang pagiging karapat-dapat sa programa ay tutukuyin ng pook ng paaralan.
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PAANO NAPIPILI ANG MGA MAG-AARAL?
Ang mga kagustuhan sa pagpili para sa mga aplikante ay ilalapat sa sumusunod na pagkakasunud-sunod:
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IMPORMASYON SA MGA PROGRAMA NG DUAL LANGUAGE EDUCATION
Kung mayroong mas maraming kwalipikadong aplikante kaysa sa mga bakante sa paaralan, isang sapalaran, walang pinapanigang proseso ng pagpili ang isasagawa. Ang mga
kapatid ng kasalukuyang mga mag-aaral sa programa ng dual language ay may prayoridad sa pagpasok. Walang proseso sa pag-iipon ng puntos sa prayoridad para sa mga
programang Dual Language Education. Kung mas maraming aplikante kaysa sa mga bakante para sa isang grado, ang mga mag-aaral ay ilalagay sa listahan ng naghihintay.

▪

Hindi isinisiwalat ang bilang ng listahan ng naghihintay.

▪

Ang mga mag-aaral ay mananatili sa listahan ng naghihintay para sa kanilang unang napili sa isang nasa-oras na aplikasyon kahit na inalok ng
pwesto sa ibang programang may nahuling aplikasyon.

▪

Aabisuhan ng mga paaralan ang mga magulang ng mga mag-aaral na nag-apply nang nasa oras o may nahuling aplikasyon na nasa listahan
ng naghihintay, kapag may bakanteng pwesto. Walang karagdagang aksyon ang kailangan para sa mga magulang ng mga mag-aaral sa
nasa-oras o nahuling listahan ng naghihintay.

Pamantayan sa Pagpapatala

▪

Pag-uuri ng Wika

▪

Mga Mag-aaral na Nangangailangan ng Inter-District Permit

Ang opisyal na klasipikasyon ng wika ng isang mag-aaral ay tinutukoy sa paaralan pagkatapos ng pagpapatala.

Kapag iniaalok na ang placement, dapat kumpletuhin ng mga aplikanteng naninirahan sa labas ng hangganan ng L.A. Unified ang proseso ng Inter-District
Permit para maging pinal ang pagpapatala sa nakatalagang paaralan. Ang link sa proseso ng Inter-District Permit ay makikita sa
https://Apply.LAUSD.net website o maaari mong tawagan ang Permits Support Line sa (213) 202-7547.

▪

Ang ilang mga paaralan ng programang Dual Language Education ay nag-aalok ng Transitional Kindergarten (TK). Mangyaring makipag-ugnayan sa paaralan
para sa mga kinakailangan sa edad at karagdagang impormasyon.

MAY TRANSPORTASYON BA?
BAGO GAWIN ANG IYONG PAGPILI, MANGYARING TANDAAN NA ANG TRANSPORTASYON AY HINDI IBINIBIGAY PARA SA DUAL LANGUAGE
EDUCATION PROGRAMS.

Mga eksepsyon:

▪

Ang mga mag-aaral na may mga kapansanan na nagpatala sa isang programang Dual Language Education ay magkakaroon ng access sa transportasyon kung ang IEP ng

▪

Sa ilalim ng Every Student Succeeds Act (ESSA), ang foster youth sa out-of-home care, gaya ng tinukoy, at ang mga kabataang nakararanas ng kawalan ng tirahan ay may

mag-aaral ay nangangailangan ng transportasyon.

karapatang tumanggap ng transportasyon papunta at mula sa kanilang pinanggalingang paaralan. Mangyaring makipag-ugnayan sa Student Support Programs sa
(213) 241-3840 para sa karagdagang impormasyon at/o tulong.

SINO ANG MAAARI KONG MAKA-UGNAYAN PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON?
Mangyaring makipag-ugnayan sa Choices Support Line sa (213) 241-4177 kung mayroon kang mga tanong tungkol sa mga programang Dual Language Education.

IMPORMASYON SA INTERNATIONAL NEWCOMER ACADEMIES
ANO ANG INTERNATIONAL NEWCOMER ACADEMIES?
Ang International Newcomer Academy (INA) ay isang akademyang pang-kaalaman na nilayon para sa English Learners na hindi ipinanganak sa US at nakatala sa mga paaralan
sa U.S. sa loob ng 0-3 taon o mas kaunti pa. Ang programa ay idinisenyo upang suportahan ang pormal na akademikong Ingles, pagkamit ng pangalawang aralin, matugunan ang
mga rekwayrment ng A-G para sa pagtatapos, tumuon sa pag-aaral batay sa proyekto, at intensyonal na pagtuturo ng wika. Ang mga mag-aaral ay aktibong nakikibahagi sa
mga temang may pandaigdigang kaugnayan at ginagamit ang pangunahing wika ng mga mag-aaral upang makakuha ng bagong kaalaman. Ang isang dedikasyon sa
pagtuturong panlipun at emosyonal, pag-unlad ng komunidad at kulturang nakabatay sa kahalagahan ay importante sa kurikulum.

ANO ANG MGA LAYUNIN NG INSTRUKSYUNAL NA PROGRAMA?
Ang mga mag-aaral na nakatala sa International Newcomer Academy ay tumatanggap ng kurikulum sa wika na kasama sa pang-araw-araw na aralin. sila
ay tinuturuan ng wika kasabay ng aralin upang mapadali ang akademikong talakayan, pagtatanong, at pagtutulungan sa grupo. Ang mga mag-aaral ay nakikipagtulungan sa
kanilang mga barkada upang mabuo ang kanilang pag-unawa sa paksa. Ang mga temang nauugnay sa kultura at pandaigdig ay nakaukit sa kurikulum, na nagpapahintulot sa
mga mag-aaral na lumikha ng mga pandaigdigang koneksyon, koneksyon sa kanilang mga komunidad, at sa mundo. Ang adhikain ng akademya ay magkaroon ng mga
multilinggwal na mag-aaral na makapagtatapos ng kolehiyo at handa sa karera nang may kasanayan sa parehong wikang dinadala nila sa akademya at akademikong Ingles.

SINO ANG KARAPAT-DAPAT?
Mga mag-aaral sa High School na hindi ipinanganak sa US na nakatala sa mga paaralan sa U.S. sa loob ng 0-3 taon o mas kaunti na nagsasalita ng ibang wika
liban sa Ingles ay karapat-dapat na lumahok at samakatuwid ay pipiliin.

PAANO NAPIPILI ANG MGA MAG-AARAL?
Ang mga residenteng estudyante mula sa Belmont High School at Bernstein High School ay dapat mag-apply sa pamamagitan ng Zones of Choice (ZOC). Kung nais ng isang
magulang/tagapag-alaga na pumasok ang kanilang anak sa isang International Newcomer Academy (INA) sa loob ng kanilang ZOC, ang magulang/tagapag-alaga ay dapat:
▪

Piliin ang pook na iyon bilang kanilang unang seleksyon sa panahon ng proseso ng pagpili ng ZOC.

▪

Magsumite ng isang apela sa placement sa opisina ng ZOC kung ang INA site ay inilagay sa seleksyon ng aplikasyon ng ZOC at ang mag-aaral ay hindi inilagay sa INA.

Ang mga mag-aaral na nailagay sa isang itinalagang INA sa pamamagitan ng proseso ng ZOC at nakatutugon sa mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat, ay pipiliing dumalo
sa INA sa pook na iyon. Ang mga hindi residenteng estudyante mula sa Belmont HS at Bernstein HS na nagnanais na lumahok sa INA ay kailangang magsumite ng aplikasyon sa
Choices.
Para sa impormasyon tungkol sa ZOC, mangyaring makipag-ugnayan sa opisina ng ZOC sa (213) 241-0466 o mag-email o zoc@lausd.net.
Ang Van Nuys High School ay hindi isang ZOC na paaralan. Ang mga residenteng estudyante ay dapat magpatala sa lugar ng paaralan. Ang mga hindi residenteng estudyante na
gustong lumahok sa INA ay dapat magsumite ng aplikasyon sa Choices.

MAY TRANSPORTASYON BA?
BAGO PUMILI, MANGYARING TANDAAN NA HINDI IBINIBIGAY ANG TRANSPORTASYON PARA SA INA.
Mga eksepsyon:

▪

Ang mga mag-aaral na may kapansanan na nagpatala sa isang INA site ay magkakaroon ng access sa transportasyon kung ang IEP ng mag-aaral ay nangangailangan ng
transportasyon.

▪

Sa ilalim ng Every Student Succeeds Act (ESSA), ang foster youth sa out-of-home care, gaya ng tinukoy, at ang mga kabataang nakararanas ng kawalan ng tirahan ay may
karapatang tumanggap ng transportasyon papunta at mula sa kanilang pinanggalingang paaralan. Mangyaring makipag-ugnayan sa Student Support Programs sa
(213) 241-3840 para sa karagdagang impormasyon at/o tulong.

SINO ANG MAAARI KONG MAKA-UGNAYAN PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON?
Mangyaring makipag-ugnayan sa Choices Support Line sa (213) 241-4177 kung mayroon kang mga tanong tungkol sa International Newcomer Academies.

MGA PAARALAN SA
ADVANCE NA KAALAMAN

IMPORMASYON SA MGA PAARALAN NG ADVANCE NA KAALAMAN
ANO ANG MGA PAARALAN PARA SA MGA ADVANCE NA KAALAMAN?
Ang mga may likas na kaalaman/talentadong mag-aaral ay nagpapakita ng katibayan ng mataas na tagumpay sa isang natukoy na aspeto at nangangailangan ng mga espesyal na
serbisyo at suporta upang lubos na mapaunlad ang kanilang potensyal at masuportahan ang kanilang tagumpay sa akademiko. Ang mga Gifted/Talented na Programa, Advanced
Learning Options, ay nakatuon sa pagtiyak na ang natatanging akademiko at panlipunan-emosyonal na mga pangangailangan ng mga mahuhusay na mag-aaral ay natutugunan sa
bawat eskwelahan sa K-12 District, kabilang ang mga lokal na paaralan ng paninirahan. Ang bawat paaralan sa Los Angeles Unified na may mga natukoy o naberipikang may
talentong mga mag-aaral, anuman ang uri ng programa, ay dapat mag-grupo ng mga mahuhusay/talentadong mag-aaral para sa pagtuturo at magbigay ng makabuluhang
magkakaiba-ibang mga pagkakataon sa pag-aaral na humahamon sa mga mag-aaral na makamit ang higit sa mga pamantayan at inaasahan na nakabatay sa baitang.
Ang mga pook ng demonstrasyon ng Schools for Advanced Studies ay tumatanggap ng SAS na pagtatalaga para sa kanilang huwarang pagpapatupad ng Gifted and Talented
Education (GATE). Ang pagtatalaga ng Schools for Advanced Studies, na unang ipinatupad noong 1998–1999 na taon ng eskwela, ay nilikha upang kilalanin ang mga huwarang
modelo ng paaralan ng mga makabago, pantay at epektibong mga GATE sa buong distrito. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mataas na kalidad at naiibang pagtuturo na may diin
sa lalim, pagiging kumplikado, pagpapabilis at bago, nag-aalok ang mga pook ng SAS ng mataas na antas ng mga pagkakataong pang-akademiko na nakatutugon sa mga
natatanging pangangailangang pang-edukasyon ng mga mag-aaral ng K–12 na may talento, na tinukoy sa Intellectual Ability, High Achievement Ability, Tukoy na Academic
Ability, Creative Ability at Leadership Ability na mga kategorya o naberipika batay sa tagumpay o kritikal na pag-iisip at mga kasanayan sa paglutas ng problema. Ang mga
residenteng paaralan ay dapat sumailalim sa isang mahigpit na proseso ng aplikasyon tuwing limang taon upang makuha o mapanatili ang pagtatalaga ng SAS.

ANO ANG MGA LAYUNIN NG INSTRUKSYONAL NA PROGRAMA?
Ang layunin ng Gifted/Talented Programs ay kilalanin ang mga magagaling at mahuhusay na mag-aaral, kabilang ang mga mula sa magkakaibang lahi, sosyo-ekonomiko,
lingguwistika at kultural na background, at magbigay ng mataas na kalidad na magkakaibang mga pagkakataon para sa pag-aaral na nagpapaunlad at nagpapasulong ng mga
natatanging kakayahan at talento ng mga mag-aaral.
Ang pagtatalaga ng Schools for Advanced Studies ay sumasalamin sa pangako ng Distrito na tiyakin ang pantay na pag-access, kahusayan at pananagutan sa mataas na kalidad na
mga programa ng GATE sa buong distrito. Ang mga pook ng SAS ay nagsisilbing mga sentro ng pagpapakita ng Distrito para sa makabago at nakabatay sa pananaliksik na naiibang
kurikulum at pagtuturo para sa mga nag-aaral na may likas na kakayahan/mataas na kakayahan sa maraming kategorya. Ang mga pook ng Schools for Advanced Studies ay may
napatunayang dedikasyon at kakayahang mag-alok ng isang napapanatili, lubos na epektibo, huwarang programa ng GATE na kinabibilangan ng mahahalagang bahagi ng
programa ng GATE: 1) Gifted Identification, 2) Instruksyon at Academic Achievement ng GATE Learners, 3) May Kaalaman at May Kasanayang mga Kawani sa Gifted Education at
4) Magulang, Pamilya at Pakikipag-ugnayan sa Komunidad.
Ang pagkakaiba ay isang mahalagang bahagi ng pagtiyak na ang mga natatanging pangangailangang pang-edukasyon ng mga mahuhusay/talentadong mag-aaral ay angkop na
natutugunan sa silid-aralan ng GATE/SAS. Ang differentiated programming ay hindi “more of the same” o simpleng pagpapabilis ng aralin/bilis, ngunit kasama rin ang lalim,
pagiging kumplikado at bago. Ang GATE/SAS cluster grouping ay nagbibigay-daan sa mga paaralan na magbigay ng mas mapanghamong coursework, na nagbibigay sa mga magaaral na may likas/mataas na kakayahan ng araw-araw na access sa advance na aralin at bagong kaalaman, pati na rin ang pagbibigay sa mga mag-aaral ng isang academic peer
group sa mga pangunahing paksa.

PAANO NAGSASANAY ANG MGA GURO?
Ang mga may likas ang kagalingan/talentadong mag-aaral ay dapat turuan ng mga gurong may kaalaman, may kasanayan sa pagkakaiba-iba ng kurikulum at pagtuturo upang
masuportahan at maisulong ang kanilang pag-aaral. Dahil dito, ang GATE ng propesyonal na pag-unlad – espesyal na pagsasanay tungkol sa mga mahuhusay na mag-aaral at kung
paano sila pinakamahusay na natututo – ay isang mahalaga at patuloy na bahagi ng mga inaasahan para sa mga guro at administrador ng SAS. Ang programa ng GATE ng bawat
paaralan ay dapat na suportado ng mga administrador, tagapag-ugnay ng GATE at kawani ng suporta sa pagtuturo na may nabuong kadalubhasaan sa GATE. Ang mga guro at
tagapangasiwa ng SAS ay kinakailangan na lumahok taun-taon sa propesyonal na pag-unlad na partikular na iniakma upang matugunan ang mga natatanging akademiko at
panlipunan-emosyonal na mga pangangailangan ng mga mahuhusay/talentadong mag-aaral upang matiyak na ang kurikulum at pagtuturo (aralin, proseso at produkto) ay pinagisipang naiiba upang itaguyod ang isang kultura ng pagkamakatao, pagkamahigpit, tagumpay at pagbabago.

SINO ANG KARAPAT-DAPAT?

▪

Ang mga mag-aaral na naninirahan sa loob ng mga hangganan ng paaralan ng isang itinalagang pook ng SAS na nakatutugon sa mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat ay
dapat ilagay sa programang gifted/talentado ng SAS sa pook (maliban kung ang isang magulang ay nag-opt out). Ang lahat ng mga kwalipikadong mag-aaral na naninirahan sa
loob ng mga hangganan ng paaralan ay dapat na matanggap bago ang sinumang aplikante mula sa labas ng mga hangganan ng paaralan ay ma-enroll. Walang kinakailangang
pormal na aplikasyon para sa isang kwalipikadong mag-aaral na naninirahan sa loob ng mga hangganan ng paaralan dahil ang SAS ay ang programang GATE sa pagtuturo
ng pook ng paaralan para sa mga estudyante nito.

▪

Lahat ng mga mag-aaral sa mga baitang Pre-K–11 na naninirahan sa loob ng hangganan ng Los Angeles Unified ngunit nasa labas ng mga hangganan ng paaralan at
nakakatugon sa isa sa tatlong pamantayan sa pagiging karapat-dapat ay kwalipikadong mag-apply para lumahok sa SAS sa susunod na taon. Para sa mga aplikante ng SAS,
ang guro at punong-guro ng kasalukuyang dinadaluhang paaralan ng isang mag-aaral ay may pananagutan sa pagtukoy kung natutugunan ng mag-aaral ang hindi bababa sa
isa sa tatlong pamantayan sa pagiging karapat-dapat.

▪

Responsibilidad ng magulang/tagapag-alaga sa pribadong paaralan, independiyenteng charter at mga hindi-Los Angeles Unified na aplikante (kabilang ang mga papasok na
kindergarten SAS na aplikante) na tiyakin na ang naaangkop na Verification of Eligibility form AT aplikasyon sa Choices ay isinumite bago ang deadline. Dapat makipagugnayan sa GATE@lausd.net ang mga aplikanteng nasa homeschool o hindi nakatala sa preschool/TK para sa impormasyon sa pagberipika bago ang deadline.

▪

Para sa impormasyon tungkol sa pagberipika ng mga rekwayrment sa pagiging karapat-dapat, sumangguni sa mga pahina 7-8 ng pulyetong ito.

IMPORMASYON SA MGA PAARALAN NG ADVANCE NA KAALAMAN
ANG MGA APLIKANTE SA SAS AY DAPAT MAGKAMIT NG ISA SA TATLO, O MAS MADAMI PANG KRITERYA NG
KWALIPIKASYON:
UPANG ANG APLIKANTE AY MAGING KARAPAT-DAPAT SA MGA PAARALAN NG ADVANCE NA KAALAMAN, DAPAT MABERIPIKA NA ANG MAG-AARAL AY
NAGKAKAMIT NG ISA SA MGA SUMUSUNOD NA KRITERIA BAGO ANG BIYERNES, NOBYEMBRE 18, 2022, SA 5:00 P.M.
Ang mag-aaral ay kinilala bilang likas na matalino ng isang Los Angeles Unified na itinalagang sikolohista ng GATE sa Intellectual Ability,
High Achievement Ability, Specific Academic Ability, Creative Ability o kategoryang Leadership Ability. O
Nakatanggap ang mag-aaral ng kabuuang pambansang percentile na mga marka na 85 o mas mataas sa isang inaprubahan ng Distrito na standardized
achievement test noong 2022, kung naaangkop. O
Ipinakita ng mag-aaral ang kakayahang matugunan ang LAHAT NG APAT na kritikal na pag-iisip at mga kasanayan sa paglutas ng problema (sa
pangunahing wika):
a) Ipaliwanag ang mga kahulugan o kaugnayan sa mga katotohanan, impormasyon o konsepto na nagpapakita ng lalim at pagiging kumplikado
b) Bumuo ng mga bagong ideya o solusyon at ipaliwanag ang impormasyon
c) Gumamit ng mga alternatibong pamamaraan sa pagharap sa bago o hindi pamilyar na mga problema sa matematika
d) Gumamit ng malawak na bokabularyo nang madali at tumpak upang maipahayag ang mga malikhaing ideya
Ang dinadaluhang paaralan ay tutukoy kung ang iyong anak ay nagpapakita ng lahat ng apat na kasanayan para sa pamantayang ito (ibig sabihin, apat na kritikal na pag-iisip at
mga kasanayan sa paglutas ng problema). Ang mga aplikanteng naberipika sa pamamagitan ng apat na kritikal na pag-iisip at pamantayan ng mga kasanayan sa paglutas ng
problema ay dapat ding magpakita ng kakayahan o malakas na potensyal na magtrabaho nang dalawang taon sa itaas ng antas ng baitang sa mga akademikong paksa. TANDAAN:
Ang mga aplikante sa Kindergarten SAS ay dapat ding maberipika gamit ang SAS kindergarten-specific na pamantayan sa Verification of Eligibility (SAS Kindergarten) form. Ang
rekomendasyon na isinumite ng kasalukuyang dinadaluhang paaralan ay pinal.
Upang matiyak ang pagkamakatao at access, bawat isa sa tatlong pamantayan sa pagiging karapat-dapat sa SAS ay may pantay na timbang sa proseso ng pagpili. Samakatuwid,
hindi maibibigay ang prayoridad na paglalagay sa mga mag-aaral na kinilala bilang likas na matalino/lubhang matalino o sa mga nakatutugon sa pamantayan ng marka ng
pagsusulit. Para sa mga katanungan na may kaugnayan sa pagkilala sa likas na kakayanan o pagiging karapat-dapat sa SAS, makipag-ugnayan sa Gifted/Talented Programs sa
(213) 241-4177 o GATE@lausd.net.

PAMANTAYAN SA PAGIGING KARAPAT-DAPAT SA KINDERGARTEN SAS
Ang Schools for Advanced Studies ay isang K-12 site na designasyon. Hindi available ang mga klase sa transisyonal na kindergarten (TK) SAS. Ang lahat ng aplikante ng SAS sa
kindergarten ay dapat maberipika ng administrador ng preschool o ng programang transisyonal na kindergarten bilang nakatutugon sa mga pamantayan sa pagiging karapatdapat (ibig sabihin, lahat ng apat na kritikal na pag-iisip at mga kasanayan sa paglutas ng problema), pati na rin ang minimum na 10 sa 20 sa ispesipikong kriterya ng SAS
kindergarten:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Maaaring magtrabaho mag-isa na may katibayan ng pag-uugaling
diniderekta ng layunin
Gumagamit ng mga salitang naglalarawan sa mga pangungusap at
gumagamit ng wika upang ipahayag ang mga damdamin, ideya at
opinyon (sa pangunahing wika)
Maaaring magkuwento o muling magsalaysay ng kuwento na may
detalyadong paglalarawan at pagpapahayag (sa pangunahing wika)
Maaaring kilalanin at ulitin ang mga kumplikadong pagkakasunud-sunod
ng pattern at lumikha ng sariling mga pattern
Maaaring sundin ang mga multi-step na direksyon na may kaunting
gabay o pag-redirect
Kinikilala ang mga titik A hanggang Z, alam ang mga tunog ng lahat ng
mga titik ng alpabeto at maaaring sumulat ng marami sa mga titik
May kakayahang pasalitang magbilang hanggang 100, biswal na makilala
ang mga numero mula 1 hanggang 100 at isulat ang mga numero 1
hanggang 25
Nagpapakita ng likas o pinabilis na pag-unawa sa pagdaragdag,
pagbabawas, pagpaparami at paghahati
Nagagawang matandaan ang impormasyon at mga karanasan (hal.,
maaaring bigkasin ang mga lyrics ng kanta, maalala ang mga
katotohanan) at gumawa ng mga koneksyon
Nagagawang makilala ang mga salita sa paningin at basahin nang may
katatasan at pang-unawa

▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

Nagpapakita ng matinding pagmamalasakit sa iba at sa kanilang mga
damdamin; malakas na pakiramdam ng hustisya
Nagsisimula ng mga sesyon ng paglalaro, nagko-coordinate at
nagsasama ng maraming pantulong na tungkulin at isinasaalang-alang
ang mga aksyon ng iba
Gumagamit ng mga hindi kinaugalian na bagay sa mga aktibidad sa
paglalaro
Madaling nakikipag-ugnayan sa mga kamag-aral; madalas na hinahanap
ng mga kamag-aral para sa pagsasama, ideya at desisyon
Nagpapakita ng mature sense of humor; tumutugon at lumilikha ng mga
bugtong at pandiwang asosasyon
Nagpapakita ng katibayan ng pangangatwiran, lohikal na pag-iisip,
pagkamalikhain at kusang pagsasama ng mga aktibidad sa akademiko sa
libreng paglalaro
Nagpapahayag ng mga ideya, naghahanap ng impormasyon sa
pamamagitan ng pagtatanong at nasisiyahan sa pakikipag-ugnayan sa
salita sa mga matatanda at mas matatandang bata
Nagpapakita ng masulong na dedikasyon sa gawain at enerhiya kapag
nag-aaral
May kakayahang matandaan ang kumplikadong impormasyon at magdecode ng mga simbolikong sistema (hal., mga mapa, mga koda)
Nagpapakita ng pagkamausisa; nagpapakita ng hindi inaasahang lalim
ng kaalaman sa isa o higit pang mga aspeto

Para sa mga aplikante sa kindergarten na hindi nakatala sa preschool o TK, ang mga magulang/tagapag-alaga ay dapat makipag-ugnayan sa Gifted/Talented Programs sa
(213) 241-4177 o GATE@lausd.net para sa impormasyon tungkol sa mga pamamaraan ng pagberipika bago ang Biyernes, Nobyembre 18, 2022. Maaari mo ring bisitahin ang
website ng Gifted/Talented Programs sa achieve.lausd.net/gate (piliin ang Program Options at SAS).

IMPORMASYON SA MGA PAARALAN SA ADVANCE NA KAALAMAN
PAANO NAPIPILI ANG MGA MAG-AARAL?
Ang mga aplikante ng SAS na nakatutugon sa mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat at naninirahan sa labas ng mga hangganan ng paaralan, ngunit sa loob ng hangganan
ng Los Angeles Unified, ay maaaring mapili para sa paglahok pagkatapos ma-accommodate ang mga mag-aaral na naninirahan sa loob ng mga hangganan ng isang itinalagang
SAS site.
Mga kapatid na naninirahan sa loob ng hangganan ng Los Angeles Unified (dapat matugunan ang kriteria ng kwalipikasyon sa SAS)
Mga mag-aaral na naninirahan sa loob ng hangganan ng Los Angeles Unified (dapat matugunan ang kriteria ng kwalipikasyon sa SAS)
Kung mayroong mas maraming kwalipikadong aplikante kaysa sa mga bakante pwesto sa paaralan, isang sapalaran, walang pinapanigang proseso ng pagpili ang isasagawa. Ang
mga kapatid ng kasalukuyang mga mag-aaral sa parehong paaralan/programa ay may prayoridad para sa pagdalo hangga't ang mga residenteng estudyante ay hindi nalilikas.
Walang proseso sa pag-iipon ng puntos na pam-prayoridad para sa Schools for Advanced Studies. Ang mga puntos na pam-prayoridad ay ginagamit lamang ng Magnet Program.

PAANO AKO MAG-A-APPLY SA ISANG KAANIB NA CHARTER SITE NA NAITALAGANG SAS?
Ang pagpili, pagpapatala at paglalagay ng mag-aaral sa programang Gifted/Talented ng SAS sa pook ng mga Kaanib na Charter School ay dapat isagawa alinsunod sa mga legal
na kinakailangan ng Estado at Distrito na itinatag para sa mga paralang charter. Kung ang isang mag-aaral ay napili para sa isang itinalagang pook ng SAS sa pamamagitan ng
proseso ng Kaanib na Charter at natutugunan ang isa sa mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat sa SAS, ang mag-aaral na ito ay dapat na matanggap sa programang
Gifted/Talented ng SAS sa pook. Para sa mga pamamaraan ng pagpapatala ng Kaanib na Charter School, mangyaring sumangguni sa seksyon ng mga Kaanib na Charter School
ng pulyeto ng Choices sa pahina 67-70.

PAANO AKO MAG-A-APPLY SA ISANG ZONES OF CHOICE SITE NA NAITALAGANG SAS?
Kung nais ng isang magulang na pumasok ang kanilang anak sa isang pook ng Schools for Advanced Studies (SAS) sa loob ng kanilang Zone of Choice (ZOC), dapat piliin ng magaaral sa ika-5, ika-6 o ika-8 baitang ang pook na iyon bilang kanilang unang seleksyon sa panahon ng proseso ng pagpili ng ZOC. Kung ang isang mag-aaral ay inilagay sa isang
itinalagang pook ng SAS sa pamamagitan ng prosesong ito ng ZOC at natutugunan ang isa sa mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat sa SAS, ang mag-aaral na ito ay dapat
na matanggap sa programang Gifted/Talented sa pook ng SAS. Ang mga apela sa placement sa opisina ng ZOC ay hindi isasaalang-alang kung hindi pinili ng mag-aaral ang SAS
site bilang kanilang unang seleksyon sa aplikasyon ng ZOC. Para sa impormasyon tungkol sa Zones of Choice, makipag-ugnayan sa opisina ng ZOC sa (213) 241-0466 o
achieve.lausd.net/zoc.

MAY TRANSPORTASYON BA?
BAGO PUMILI, MANGYARING TANDAAN NA HINDI IBINIBIGAY ANG TRANSPORTASYON PARA SA SAS.
Mga eksepsyon:

▪

Ang mga mag-aaral na may mga kapansanan na nagpatala sa isang pook ng Schools for Advanced Studies ay magkakaroon ng access sa transportasyon kung ang IEP ng
mag-aaral ay nangangailangan ng transportasyon.

▪

Sa ilalim ng Every Student Succeeds Act (ESSA), ang foster youth sa out-of-home care, gaya ng tinukoy, at ang mga kabataang nakararanas ng kawalan ng tirahan ay may
karapatang tumanggap ng transportasyon papunta at mula sa kanilang pinanggalingang paaralan. Mangyaring makipag-ugnayan sa Student Support Programs sa
(213) 241-3840 para sa karagdagang impormasyon at/o tulong.

SINO ANG MAAARI KONG MAKA-UGNAYAN PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON?
Mangyaring makipag-ugnayan sa Choices Support Line sa (213) 241-4177 o applyforschools@lausd.net kung mayroon kang mga tanong tungkol sa Schools for
Advanced Studies.

MGA PAARALANG
PAMANTAYAN SA PAGTANGGAP

IMPORMASYON SA MGA PAARALANG PAMANTAYAN SA PAGTANGGAP
ANO ANG PAARALANG PAMANTAYAN SA PAGTANGGAP O ADMISSION CRITERIA SCHOOLS (ACS)?
Ang Admission Criteria Schools (ACS) ay may karagdagang mga kinakailangan sa pagpili. Nag-aalok ang Los Angeles Unified ng dalawang iisang-kasarian na Akademiya ng
Pamumuno na nakatuon sa agham, teknolohiya, pag-iinhinyero at matematika, Early-College Programs na may kasabay na mga pagkakataong makapagpatala para sa mga
estudyante sa mataas na paaralan at Individualized Honors Programs (IHP). Mangyaring bisitahin ang website ng paaralan at tawagan ang paaralan upang dumalo sa mga
sesyong pang-impormasyon at alamin ang tungkol sa natatanging pamantayan ng bawat paaralan bago magsumite ng aplikasyon sa Choices.

ANO ANG MGA LAYUNIN NG PROGRAMANG INSTRUKSIYONAL?

▪

Kahandaan sa kolehiyo at karera. Nag-aalok ang 4 na paaralan ng ACS ng kasabay na pagpapatala sa kolehiyo:

•

AA degree

▪

Nakatuon ang mga pang-isang-kasariang paaralan sa pamumuno at pagiging handa sa karera ng STEAM.

▪

Ang Indibidwal na Honors Program (IHP) ay nagbibigay ng masulong at mahigpit na karanasang pang-edukasyon para sa mga mahuhusay at
hindi-likas ang galing ngunit masulong na mga mag-aaral.

•

Daan sa kolehiyo

•

Makakuha ng mga kredito

SINO ANG KARAPAT-DAPAT?

▪

Lahat ng mga mag-aaral sa loob ng Los Angeles Unified at sa labas ng Los Angeles Unified ay maaaring mag-apply.

▪

Sa Disyembre, ang mga aplikante ay kokontakin ng paaralan upang lumahok sa kanilang proseso ng pagiging kwalipikado.

▪

Ang mga mag-aaral ay dapat pumasa sa mga rekwayrment sa pagiging karapat-dapat upang magpatuloy sa proseso ng pagpili.

▪

Dapat matugunan ng mga mag-aaral sa labas ng Distrito ang pamantayan sa pagpasok at kumuha ng permiso sa pagitan ng distrito upang pumasok sa isang paaralan ng
ACS.

PAANO NAPIPILI ANG MGA MAG-AARAL?
Ang mga kagustuhan sa pagpili para sa mga aplikante ay ilalapat sa sumusunod na pagkakasunud-sunod:
1.
Mga kapatid ng kasalukuyang mag-aaral.
2.
Mga mag-aaral na nakatira sa loob ng 5 milyang radius ng napiling paaralan.
3.
Mga mag-aaral na naninirahan sa loob ng hangganan ng Los Angeles Unified.
4.
Mga mag-aaral na naninirahan sa labas ng hangganan ng Los Angeles Unified.
* Kambal. Kung pipiliin ang isang kambal, awtomatikong tatanggapin ang isa pang kambal

MAY TRANSPORTASYON BA?
BAGO GUMAWA NG IYONG PAGPILI, MANGYARING TANDAAN NA HINDI IBINIBIGAY ANG TRANSPORTASYON PARA SA ACS.
Mga eksepsiyon:

▪

Ang mga mag-aaral na may mga kapansanan na nagpatala sa isang pook ng ACS ay magkakaroon ng access sa transportasyon kung ang IEP ng mag-aaral ay
nangangailangan ng transportasyon.

▪

Sa ilalim ng Every Student Succeeds Act (ESSA), ang foster youth sa out-of-home care, gaya ng tinukoy, at ang mga kabataang nakararanas ng kawalan ng tirahan ay
may karapatang tumanggap ng transportasyon papunta at mula sa kanilang pinanggalingang paaralan. Mangyaring makipag-ugnayan sa Student Support Programs sa
(213) 241-3840 para sa karagdagang impormasyon at/o tulong.

MGA KAANIB NA
CHARTER SCHOOL

IMPORMASYON NG MGA KAANIB NA CHARTER SCHOOLS
ANO ANG MGA KAANIB NA CHARTER SCHOOLS?
Ang mga Kaanib na Charter School ay semi-autonomous na mga pampublikong paaralan ng Distrito na nagpalit ng istadong kaakibat na charter sa pamamagitan ng proseso ng
petisyon ng charter. Ang mga paaralan ay pinahintulutan ng Los Angeles Unified Board of Education. Ang mga Kaanib na Charter Schools ay pinamamahalaan ng Lupon ng
Edukasyon at napapatakbo alinsunod sa patakaran ng Distrito, Mga Panuntunan ng Lupon, batas ng estado at pederal, mga kasunduan sa kolektibong pakikipagkasundo, at
mga alituntunin ng Human Resources/Personnel Commission. Ang mga Kaanib na Charter School ay tumatanggap ng direktang pangangasiwa ng isang Local District Office at
ng Los Angeles Unified Charter Schools Division. Ang mga paaralan ay binibigyan ng pleksibilidad sa paggamit ng “charter school categorical block grant;” mga parte ng
kurikulum at propesyonal na pag-unlad; ilang aspeto ng lokal na pamamahala ng paaralan; at ilang aspeto ng pagpili ng empleyado.

ANO ANG MGA LAYUNIN NG PROGRAMANG INSTRUKSYONAL?
Ang bawat Kaanib na Charter School ay may mga partikular na layunin para sa programang pagtuturo na nakabalangkas sa petisyon ng charter ng paaralan at sa taunang
binagong Local Control and Accountability Plan (LCAP) ng paaralan.

SINO ANG KARAPAT-DAPAT?
Lahat ng mga mag-aaral na naninirahan sa Estado ng California ay karapat-dapat na mag-apply upang makapasok sa isang Kaanib na Charter School. Gayunpaman, dapat
munang pagsilbihan ng paaralan ang mga mag-aaral na naninirahan sa loob ng hangganan ng dating dinadaluhan na Kaanib na Charter School. Ang mga magulang na nakatira
sa hangganan ng dinadaluhang Kaanib na Charter School ay hindi kailangang mag-apply at direktang makipag-ugnayan sa paaralan para sa pagpapatala.
Ang mga magulang na nakatira sa labas ng hangganan ng dinadaluhan na Kaanib na Charter School ay mag-a-apply sa pamamagitan ng aplikasyon ng Unified Enrollment. Ang
paaralan, sa pakikipag-ugnayan sa Distrito, ay nagpapasiya kung mayroong karagdagang espasyo. Kung may mas maraming interes sa pagpapatala mula sa mga hindi
residenteng pamilya kaysa sa espasyong magagamit, ang paaralan ay dapat magsagawa ng sapalarang pampublikong loterya para sa mga natitirang espasyo. Sa lottery, ang
natitirang mga puwang ay inaalok sa mga mag-aaral na nakatira sa loob ng hangganan ng pagdalo ng Los Angeles Unified bago ang ibang mga mag-aaral. Hindi kinakailangang
gamitin ang proseso ng permiso ng Distrito para mag-apply o mapili para sa pagpasok sa isang Kaanib na Charter School.

PAANO NAPIPILI ANG MGA MAG-AARAL?

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dapat mag-apply ang mga magulang sa panahon ng nasa-oras o on-time na aplikasyon sa online sa http://goto.lausd.net o sa pamamagitan ng pagsusumite ng papel ng
aplikasyon.
Para mag-apply sa higit sa isang Kaanib na Charter School, dapat kang mag-apply sa online.
Kapag nag-aaplay sa higit sa isang Kaanib na Charter School, walang pagkakasunud-sunod ng kagustuhan, ang mga nasa-oras na aplikante ay papasok sa lottery sa bawat
paaralan kung saan sila nag-apply.
Ilalathala ng paaralan ang petsa at oras ng lottery sa kanilang website at sa pangunahing opisina.
Ang pagdalo sa lottery ay kung gusto lamang ngunit hindi kinakailangan.
Ang lahat ng loterya ay isasagawa sa buwan ng Pebrero, taun-taon.
Sa lottery, ang lahat ng mga aplikasyon ay ipapangkat ayon sa prayoridad at sapalaran na hihilahin upang punan ang natitirang bakanteng puwang at upang makabuo ng
listahan ng naghihintay. Ang mga mag-aaral ay mananatili sa listahan ng naghihintay sa loob ng isang taon ng eskwela lamang.
Bilang karagdagan sa mga prayoridad sa buong Distrito, ang bawat Kaanib na Charter School ay maaaring magkaroon ng karagdagang mga prayoridad sa lottery na
kasama sa kanilang indibidwal na petisyon sa charter.
Kung ang bakanteng espasyo ay lumampas sa bilang ng mga interesadong pamilya (halimbawa, 30 ang bakanteng espasyo at 10 pamilya ang nag-apply), hindi kailangan
ng loterya. Ang mga pamilyang iyon ay tatawagan upang kumpletuhin ang proseso ng pagpapatala sa loob ng naaangkop na timeline.

MAY TRANSPORTASYON BA?
ANG TRANSPORTASYON AY HINDI IBINIBIGAY PARA SA MGA KAANIB NA CHARTER SCHOOL. MGA EKSEPSYON:
Mga eksepsyon:

▪

Ang mga mag-aaral na may mga kapansanan na nagpatala sa isang Kaanib na Charter School ay magkakaroon ng access sa transportasyon kung ang Individual Education
Plan (IEP) ng estudyante ay nangangailangan ng transportasyon.

▪

Sa ilalim ng Every Student Succeeds Act (ESSA), ang foster youth sa out-of-home care, gaya ng tinukoy, at ang mga kabataang nakararanas ng kawalan ng tirahan ay may
karapatang tumanggap ng transportasyon papunta at mula sa kanilang pinanggalingang paaralan. Mangyaring makipag-ugnayan sa Student Support Programs sa (213) 2413840 para sa karagdagang impormasyon at/o tulong.

SINO ANG MAAARI KONG MAKA-UGNAY PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON?
Mangyaring makipag-ugnayan sa partikular na Affiliated Charter School tungkol sa programa ng pagtuturo, mga layunin, at proseso ng pampublikong sapalaran na lottery.
Mangyaring makipag-ugnayan sa Charter Schools Division para sa iba pang mga katanungan sa (213) 241-0399.
HUWAG gamitin ang aplikasyon ng Unified Enrollment para sa Independent Charter Schools. Ang mga tanong tungkol sa mga independiyenteng charter school
(isang pampublikong paaralan na independyente, ngunit pinahintulutan ng Los Angeles Unified) na hindi bahagi ng aplikasyon ng Unified Enrollment, ay maaaring idirekta sa
tanggapan ng Charter Schools Division.

IBANG PANG PROGRAMA NG L.A. UNIFIED
BUKAS NA PAGPAPATALA

HTTPS://ACHIEVE.LAUSD.NET/K12OPENENROLLMENT

Ang proseso ng Bukas na Pagpapatala sa K-12 ay isang programang ipinag-uutos ng estado na nagpapahintulot sa mga mag-aaral saanman sa Los Angeles Unified na mag-apply
sa anumang regular, naaangkop-sa-baitang na pampublikong paaralan ng Los Angeles na may mga itinalagang pwesto sa bukas na pagpapatala. Ang mga magulang o tagapagalaga na gustong ipatala ang kanilang anak sa isang paaralan maliban sa kanilang kasalukuyang paaralang pinapasukan ay dapat kumpletuhin ang isang aplikasyon sa panahon
ng bukas na pagpapatala.
◼ Ang minsanang panahon ng bukas aplikasyon ay magsisimula sa unang linggo ng Mayo para sa mga paaralang may nakatalagang bakante sa Open Enrollment. Para sa mga
paaralan kung saan ang mga aplikasyon ay lumampas sa idineklarang bilang ng bakante sa Open Enrollment, isang sapalaran na elektronikong palabunutan ang gaganapin sa
unang bahagi ng Hunyo.
◼

Pinag-ugnay ng School Management Services/Master Planning and Demographics Office bilang alternatibong opsyon sa pagpapatala sa mga residenteng paaralan.

◼

Tingnan ang website, http://achieve.lausd.net/k12OpenEnrollment, o pumunta sa alinmang paaralan ng Los Angeles Unified sa unang linggo ng Mayo para sa listahan ng mga
kalahok na paaralan, mga instruksyon kung paano mag-apply sa online at ang bilang ng bakanteng pwesto Open Enrollment sa bawat paaralan. Para sa karagdagang tulong,
tawagan ang School Management Services/Master Planning and Demographics sa (213) 241-8044.

◼

(HUWAG gamitin ang aplikasyon sa pulyetong ito.)

◼

Ang transportasyon ng distrito ay HINDI available.

VIRTUAL NA AKADEMYA

HTTPS://ACHIEVE.LAUSD.NET/VIRTUALACADEMY

Habang naniniwala ang Los Angeles Unified School District (LAUSD) na ang pag-aaral na harapan o personal ay pinakamainam sa pangkalahatan para sa karamihan ng mga
mag-aaral, maaaring gusto o kailangan ng ilang pamilya ang iba pang mga opsyon. Naglunsad kami ng anim na Virtual Academies na may mga tema ng International Studies at
World Languages, Computer Science, STEAM Business & Entrepreneurship, STEAM Leadership & Public Service, STEAM, at Arts & Entertainment. Ang anim na Virtual Academy
Schools ay nagsasaliksik at nagpapalawak ng independiyenteng pag-aaral sa mas malawak na paraan gamit ang teknolohiya at pagtataguyod ng pagkamalikhain. Ang bawat
Virtual Academy ay nagbibigay ng Elementarya, Gitna, at Mataas na Paaralan para sa mga mag-aaral.
◼ Niraranggo ng mga magulang ang kanilang mga gustong paaralan para sa bawat mag-aaral.
◼ Ang placement ay ibabatay sa pagiging-available nito, isasaalang-alang ang mga kagustuhan. Bisitahin ang enroll.lausd.net upang magpalista para sa isang paaralan ng
Virtual Academy.
◼ Tingnan ang website, https://achieve.lausd.net/VirtualAcademy, para sa mga instruksyon kung paano mag-apply online.
◼ Email: ZOC@lausd.net
◼ (HUWAG gamitin ang aplikasyon sa pulyetong ito.)
◼

Para sa karagdagang tulong, tumawag sa LAUSD Virtual Academy sa: (213) 241-3180.

MGA PINILING SONA

HTTPS://ACHIEVE.LAUSD.NET/ZOC

Ang Mga Piniling Sona o Zones of Choice ay nag-aalok ng mga kapana-panabik na programa sa sining, negosyo, agham, humanidad, hustisyang panlipunan at higit pa sa iyong
kapitbahayan. Ang mga mag-aaral ay may pagkakataon na pumili at bigyan ng ranggo ang mga paaralan sa kanilang lugar. Kasama sa mga opsyon sa paaralan ang malalaking
kampus, maliliit na komunidad ng pag-aaral, akademya, at higit pa. Ang mga mag-aaral na naninirahan sa isang Zone of Choice ay karapat-dapat na pumasok sa anumang paaralan
sa Zone.
◼ Ang pagiging karapat-dapat na pumasok sa isang Zone of Choice na paaralan ay batay sa adres ng tahanan at kapasidad sa pagpapatala.
◼

Ang mga opsyon sa Zone of Choice ay nag-aalok sa mga mag-aaral ng pagkakataon na ituloy ang kanilang mga indibidwal na interes sa akademiko.

◼

Para sa karagdagang impormasyon sa Zones of Choice, bisitahin ang website: http://achieve.lausd.net/zoc o tumawag sa (213) 241-0466.

◼

Email: ZOC@lausd.net

◼

(HUWAG gamitin ang aplikasyon sa pulyetong ito.)

◼

Ang transportasyon ng distrito ay HINDI available.

PINAG-ISANG PAGPAPATALA
◼

HTTPS://GOTO.LAUSD.NET

Tiyaking alam ng mga pamilya ang LAHAT ng Los Angeles Unified na paaralan at programa sa pamamagitan ng paglikha ng isang
pinasimpleng proseso at iisang access point para sa mga pamilya;



◼

Lumikha ng isang mas maginhawa, patas at naa-access na proseso ng aplikasyon para sa mga pamilyang gustong pumili ng paaralan;

◼

Tiyakin na ang mga mag-aaral ay nakatala sa mga paaralan na naaayon sa kanilang mga akademikong interes; at makaaakit ng mga
bagong pamilya sa distrito.

