
 
Attention All Grade 3-8 Parents! 

¡Atención a todos los padres de grado 3-8!      Chú ý tất cả phụ huynh lớp 3-8! 

Student CAASPP Score Reports will now be accessed electronically through the Parent Portal on our student information 
system. For complete details, please visit https://bit.ly/2XAimKH . 

● To access reports, sign in at powerschool.eesd.org/public.  If parents have not yet created an account, a unique 
access ID and password will be sent with the child’s report card  

● Student Score Reports are being made accessible to families as soon as student exams have been scored by the 
State. This means that some students may already have access to their 2019 test results in their Parent Portal while 
others may not. Tests are scored and released in batches and the process will be finalized over several weeks.  The 
State does not notify us of each release. 

● Parents should contact the Karen Wevers in the Instruction Department (kwevers@eesd.org or 408-270-6827) if 
they are unable to access their child’s report by the end of July, have any additional questions or need technology 
assistance.  

 

Ahora se podrá acceder a los Informes de Calificaciones de CAASPP de los Estudiantes a través del Portal de Padres en 
nuestro sistema de información para estudiantes. Para obtener detalles completos, visite https://bit.ly/31nvXHm.  

● Para acceder a los informes, inicie sesión en powerschool.eesd.org/public. Si los padres aún no han creado una 
cuenta, se enviará una identificación de acceso y una contraseña únicas con la boleta de calificaciones del niño. 

● Los informes de puntaje estudiantil se están poniendo a disposición de las familias tan pronto como el estado 
califica los exámenes estudiantiles. Esto significa que algunos estudiantes ya pueden tener acceso a los resultados 
de sus pruebas de 2019 en su Portal para padres, mientras que otros pueden no tener acceso. Las pruebas se 
califican y se publican en lotes y el proceso se completará durante varias semanas. No somos notificados de cada 
lanzamiento. 

● Los padres deben comunicarse con Karen Wevers en el Departamento de Instrucciones (kwevers@eesd.org o 
408-270-6827) si no pueden acceder al informe de sus hijos antes de finales de julio, tienen preguntas adicionales 
o necesitan asistencia tecnológica. 

 

Bây giờ, Thẻ Báo cáo CAASPP của học sinh có thể được truy cập thông qua Cổng thông tin dành cho phụ 
huynh trong hệ thống thông tin sinh viên của chúng tôi. Để biết chi tiết đầy đủ, hãy truy cập 
https://bit.ly/2KEK8lx. 

● Để truy cập các báo cáo, đăng nhập tại  powerschool.eesd.org/public. Nếu phụ huynh chưa tạo tài 
khoản, ID và mật khẩu truy cập duy nhất sẽ được gửi cùng với thẻ báo cáo điểm của học sinh. 

● Báo Cáo Điểm Của Học Sinh đang được các gia đình truy cập ngay khi kỳ thi của học sinh được Tiểu 
Bang chấm điểm. Điều này có nghĩa là một số học sinh có thể đã có quyền truy cập vào kết quả kiểm 
tra năm 2019 của họ trong Cổng thông tin dành cho phụ huynh trong khi những người khác thì không. 
Các bài kiểm tra được tính điểm và phát hành theo đợt và quá trình sẽ được hoàn thành trong vài tuần. 
Chúng tôi không được thông báo về mỗi bản phát hành. 

● Phụ huynh nên liên hệ với Karen Wevers trong Phòng chỉ dẫn (kwevers@eesd.org hoặc 408-270-6827) 
nếu họ không thể truy cập báo cáo về con của họ vào cuối tháng 7, có thêm câu hỏi hoặc cần hỗ trợ 
công nghệ. 
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