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Form ng Pagpapalabas ng Video ng edTPA para sa mga Menor de Edad 

 

Mahal na mga Magulang/Guardian, 

 

Ako ay isang estudyanteng guro sa silid-aralan ng inyong anak. Kinailangan sa akin na kumpletuhin ang 

isang pagtatasang kilalang edTPA para makatulong sa aking pag-unlad bilang isang guro at matukoy ang 

aking kahandaan na mag-umpisa sa pagtuturo. Ginamit ng New Jersey Department of Education ang 

edTPA bilang isang rekisito sa paglilisensya na nag-umpisa sa 2017-2018.  

 

Ang pagtatasa ay nangangailangan sa akin na planuhin ang isang serye ng mga aralin, ituro ang mga ito, 

at tasahin ang natutunan ng mga estudyante. Bilang bahagi ng prosesong ito, kailangan kong lumikha ng 

mga audio-video recording ng aking sarili at isumite ang isang maikli, 20 minutong segment ng aking 

pagtuturo. Ang pokus ng recording na ito ay ako, bilang guro. Gayunpaman, sa loob ng takbo ng 

pagtuturo, maaaring lalabas din ang inyong aka sa recording. Kinailangan din akong magsumite ng ilang 

sampol ng trabaho ng estudyante bilang ebidensya ng pagiging epektibo ng aking pagtuturo. Walang 

lalabas na mga pangalan ng estudyante o paaralan sa alinmang mga isinumiteng sampol ng trabaho. 

 

Ang lahat ng recording ay gagamitin para sa mga layunin ng pag-evaluate sa aking pagtuturo at 

pagpapahusay sa mga programag paghahanda ng guro. Ang tanging mga tao na titingin sa mga ito ay ang 

mga scorer mula sa Stanford University/Pearson (ang mga institusyon na gumawa/nagbibigay ng 

pagtatasa) at ang faculty ng kolehiyo o unibersidad. Ang mga recording ay hindi lalabas sa isang website 

o alinmang iba pang pampublikong setting at buburahin pagkakumpleto ng cycle ng pag-i-score sa 

pagtatasa.  

 

Paunang pasasalamat para sa inyong kunsiderasyon na tulungan ako nitong napakahalagang hakbang sa 

aking karera at sa pagkumpleto ng form na ito. Kung may mga tanong kayo tungkol sa recording, trabaho 

ng estudyante, at kung paano ito gamitin, maaari kayong tumawag sa TCNJ Certification Office sa 

609.771.2396 

 

______________________________, Estudyanteng Guro         Petsa: ________________  

 

=========================================================================== 

 

Pangalan ng Estudyante: ________________________            Grado: ________      

 

Guro: ______________________               Paaralan: ________________________________       

 

Ako ang magulang/guardian ng batang pinangalanan sa itaas. Natanggap at nabasa ko ang sulat sa itaas 

kaugnay ng pagtatasa sa estudyanteng guro o student teacher assessment (edTPA). Pakitsek ang isa: 

 

_____    IBINIBIGAY ko ang aking pahintulot na isali ang imahe ng aking anak sa mga audio-video 

recording ng pagtuturo sa silid-aralan at na kopyahin ang mga materyales na nakumpleto ng aking anak 

bilang bahagi ng mga gawain sa silid-aralan.  

                Walang lalabas na mga pangalan ng estudyante o paaralan sa alinmang isinumiteng mga sampol 

ng trabaho. 
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_____    HINDI ko ibinibigay ang aking pahintulot na i-record ang aking anak o kopyahin ang mga 

materyales na maaaring malilikha ng aking anak bilang bahagi ng mga gawain sa silid-aralin.  

 

Pirma ng Magulang/Guardian________________________________ Petsa_____ 

 


