ਵਾਤਸ਼ੂੰ ਗਟਨ ਤਵਿੱ ਚ ਕਈ ਸਕਲ ਤਜ਼ਲਹੇ
ਹੁਣ ਤਵਤਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਅਿੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਜੀਆਂ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਸੂੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ
ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵਸ਼ਵ-ਤਵਆਪੀ
ਨਾਗਤਰਕ ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਂ
ਇਸ ਬ੍ਰਾਊਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੂੰ ਤਡੂੰ ਗ ਤਬ੍ਲ ਐਡ
ਮੇਤਲੂੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਮੈਪ ਵਰਲਡ ਲੈਂ ਗਵੇਜ਼
ਕਰੈਤਡਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਤਿਸ ਆਿ
ਸੁਪਤਰਨਟੇਨਡੇਂਟ ਆਿ ਪਬ੍ਤਲਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਦਿੱ ਿੀ
ਗਈ ਸੀ।

ਵਰਲਡ ਲੈਂ ਗਵੇਜ਼
ਕਰੈਤਡਟ ਪਰੋਗਰਾਮ

ਇਹ ਬ੍ਰਾਊਸ਼ਰ ਤਸਿੱ ਤਿਆ ਦਿਿਰ ਦੇ ਤਸਿੱ ਤਿਆ ਸੂੰ ਬ੍ੂੰਧੀ
ਲੋ ਕਪਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਸੀ।
ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਊਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਿੇ ਦਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਤਵਿੱ ਚ ਕਾਪੀਆਂ ਇਸ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਿੋਂ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਅਿੇ ਤਪਰੂੰ ਟ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਿੱ ਿਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਵਰਲਡ ਲੈਂ ਗਵੇਜ਼ ਕਰੈਤਡਟ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਹਾਈ ਸਕਲ
ਕਰੈਤਡਟ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਿਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ

http://www.k12.wa.us/WorldLanguages/
RoadMap/

ਿੁਸੀਂ ਪਤਹਲਾਂ ਿੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

http://www.waparentslearn.org
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਿੇ ਹਾਈ ਸਕਲ

ਡਾਕਟਰ ਮਾਈਕਲ ਏਓਕੀ
ਵਰਲਡ ਲੈਂ ਗਵੇਜ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ
ਆਿੱਤਿਸ ਆਿੱਿ ਸੁਪਤਰਨਟੇਨਡੇਂਟ ਆਿ ਪਬ੍ਤਲਕ
ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ
worldlanguage@k12.wa.us

Office of Superintendent of Public Instruction
Old Capitol Building
600 Washington St SE
Olympia, WA 98504

ਕਰੈਤਡਟ ਕਮਾਓ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਪਤਹਲਾਂ ਿੋਂ
ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ!
PUNJABI

ਵਰਲਡ ਲੈਂ ਗਵੇਜ਼ ਕਰੈਕਡਟ ਪਰੋਗਰਾਮ

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ*

ਇਹ ਤਕਵੇਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਚਰਨ 1: ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਹੋ
ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬ੍ੋਲਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਤਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹ ਅਿੇ ਤਲਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਚਰਨ 2: ਟੈਸਟ ਕਦਓ
ਟੈਸਟਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਅਿੇ ਇਸ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਿੇ ਸਾਈਨ-ਅਪ
ਕਰੋ:

www.k12.wa.us/WorldLanguages/
StudentsEarnCredits.aspx

ਐਮਹੇਕਰਕ

ਅਰਬੀ

ਚੀਨੀ

ਨੇਪਾਲੀ

ਪੰ ਜਾਬੀ

ਸੋਮਾਲੀ

ਰੂਸੀ

ਸਪੈਕਨਸ਼

ਟੈਗਾਲੋ ਗ

ਵੀਅਤਨਾਮੀ

ਚਰਨ 3: ਕਰੈਕਡਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਕਰੈਤਡਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਲ ਟਰਾਂਸਤਕਰਪਟ ਤਵਿੱ ਚ ਜੋੜ੍ਨ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਿੀਤਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਸਕਲ
ਕਾਊਂਸਲਰ ਨੂੰ ਤਮਲੋ ।

ਬਸ ਹੋ ਕਗਆ!

* ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕੂੰਮਲ ਸਚੀ ਲਈ ਇਸ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਿੇ ਜਾਓ:
http://www.k12.wa.us/WorldLanguages/AssessmentDays.aspx

