- OSPI Randy I. Dorn, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਿਅਰ, ਕਾਲਜ,
ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਕਾਲਜ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ?

ਸਮਾਰਟਰ ਬੈਲੇਂਸਡ (Smarter Balanced) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 12ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਵਰਕ ਵਿਕਲਪ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱ ਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕਾਲਜ ਨੇਤਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਰਟਰ ਬੈਲੇਂਸਡ (Smarter Balanced) ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱ ਚ ਚੰ ਗਾ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਾਈ
ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਤਕਰੀਬਨ 220 ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟਰ ਬੈਲੇਂਸਡ (Smarter Balanced) ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱ ਚ 3 ਜਾਂ 4 ਸਕੋਰ
ਂ ਰੀ-ਲੈ ਵਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਬੀਅਰਿੰ ਗ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿੱ ਧਾ ਹੀ ਐਟ

ਨੋਟ: ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਰਟਰ ਬੈਲੇਂਸਡ (Smarter Balanced) ਸਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਰ ਬੈਲੇਂਸਡ
(Smarter Balanced) ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
•

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 12ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱ ਚ
ਇੰ ਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਥ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

•

ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟਰ ਬੈਲੇਂਸਡ (Smarter Balanced) ਸਕੋਰਾਂ
ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, 3 ਜਾਂ 4 ਦਾ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਟੈਸਟਿੰ ਗ
ਅਤੇ ਮਹਿੰ ਗੀਆਂ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱ ਧਾ ਹੀ
ਂ ਰੀ-ਲੈ ਵਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਬੀਅਰਿੰ ਗ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਐਟ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ
ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ।
ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ
ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਸਿੱਖ!ੋ

ਸਮਾਰਟਰ ਬੈਲੇਂਸਡ
(Smarter Balanced)

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 3 ਜਾਂ 4 ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ?

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੇਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਜਾਂ
4 ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਘੱ ਟ ਸਕੋਰ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਛੱ ਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੋ।
“ਬਰਿੱ ਜ-ਟੂ-ਕਾਲਜ” (Bridge-to-College) ਕੋਰਸ 12ਵੇਂ-ਗ੍ਰੇਡ ਇੰ ਗਲਿਸ਼
ਅਤੇ ਮੈਥ ਕੋਰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਰਟਰ ਬੈਲੇਂਸਡ (Smarter Balanced)
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱ ਚ 2 ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਰਿੱ ਜ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱ ਚ “ਬੀ” ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ
ਂ ਰੀ-ਲੈ ਵਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਐਟ
ਬੀਅਰਿੰ ਗ ਕੋਰਸਾਂਂ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਹੋਰ ਸਿੱਖ!ੋ

ਰੈਡੀ। ਸੈੱਟ। ਗ੍ਰੈਡ।

ਹੋਰ ਸਿੱਖ!ੋ

ਬਰਿੱ ਜ-ਟੂ-ਬਰਿੱ ਜ
(Bridge-to-College) ਕਾਲਜ ਕੋਰਸ

www.k12.wa.us/smarter

ਹੋਰ ਸਿੱਖ!ੋ

ਕਾਲਜ ਕੋਰਸ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ

bit.ly/SB-HigherEd
www.wsac.wa.gov/college-readiness

www.readysetgrad.org

bit.ly/BridgeToCollege
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ਸਰੋਤ

ਤੁਸ� ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਜੀਵਨਮਾਰਗ-ਿਤਆਰ
ਮਾਰਗ �ਤੇ ਹੋ!

ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ!

3

SBA

8ਵ�
ਗ�ੇਡ

1

HS
+BP

HS
+BP

4

www.readywa.org

ਚੁਣੌਤੀ-ਭਰਪੂਰ ਪਰ ਫੇਰ
ਵੀ ਪ�ਬੰਧਯੋਗ ਸਮ�-ਸਾਰਣੀ
ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੋ।

www.sbe.wa.gov/graduation.php

ਗ�ਜ
ੈ ਏ
ੂ ਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤ�:

www.readysetgrad.org

2

ਤੁਸ� 12ਵ� ਗ�ੇਡ ਤੱ ਕ ਕਾਲਜ- ਅਤੇ
ਜੀਵਨਮਾਰਗ ਲਈ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਹੋ।

4
ਚੱ ਲਦੇ ਰਹੋ!

3

SBA

11ਵ�
ਗ�ੇਡ

1

ਲਈ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੋਣ, ਿਦ�ੜ� ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।

ਤੁਸ�ਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ �ਥ� ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ

ਤੁਸ� ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਰੈਡੀ। ਸੈ�ਟ। ਗ�ਡ
ੈ । ਇੰ ਟਰੈਕਿਟਵ ਕਾਲਜ ਪਲੈ ਿਨੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ:

ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ!
ਉਨ�� ਔਖੀਆਂ ਕਲਾਸ� ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਜਨ��
ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ
ਕਲਾਸ� ਿਜਹੜੀਆਂ ਕਾਲਜ ਕ�ੈਿਡਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

HS+BP
ਚੈ�ਕ-ਇਨ

ਇਹ ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ�
ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਹੋ,
ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ�, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਅਤੇ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਐਸਬੀਏ (SBA) Smarter
balanced ਮੁਲ�ਕਣ

Smarter balanced ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ਣਾਲੀ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਨਵ� ਕਾਮਨ ਕੋਰ ਸਟੇਟ
ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਅਬੱ ਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ �ਤੇ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ
ਿਵੱ ਚ ਉਨ��ਂ ਿਮਆਰ� �ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਲੋ ੜ�ਦੀਆਂ
ਿਵਵਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਢੰ ਗ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਮੁਲ�ਕਣ 3 – 8 ਅਤੇ 11 ਗ�ੇਡ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।

SBA

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਚੁਣੌਤੀ ਿਦਓ!
ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ
ਕੋਰਸ� ਿਵੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।

10ਵ�
ਗ�ਡ
ੇ

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੋ!
ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਅਿਧਆਪਕ�, ਸਲਾਹਕਾਰ
ਅਤੇ/ਜ� ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

9ਵ�
ਗ�ਡ
ੇ

ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/
ਸਰਪ�ਸਤ� ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ
ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ।

ਕ�ਦਿਰਤ ਰਹੋ!
ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ� ਨੂੰ ਿਮਲੋ ਅਤੇ
ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ� �ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ
ਰਿਹਣਾ ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕਰੋ।

2

1
3

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ �ਤੇ
ਿਲਆਉਣਾ ਉਹ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਕਾਮਨ ਕੋਰ ਸਟੇਟ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ ਲਾਗੂ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ, ਇੱ ਕਸਾਰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ��
ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਥ ਅਤੇ ਇੰ ਗਿਲਸ਼
ਲ� ਗਵੇਜ ਆਰਟਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਤ� ਲੈ ਕੇ 12ਵ� ਗ�ੇਡ ਤੱ ਕ ਸਫ਼ਲ
ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੰ ਗਿਲਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਥ ਦੋਹ�ਂ ਿਵੱ ਚ ਐਸਬੀਏ ਸਕੋਰ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਦ, ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਰ�ਆਂ
ਲਈ ਟੀਚੇ ਿਮੱ ਥਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/
ਸਰਪ�ਸਤ�, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨਾਲ
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਸਤ� ਬਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵ।ੋ

ਰੈਡੀ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ:

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਕਲਪ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ, ਪਰ �ਥ� ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਵਾਧੂ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।

ਤੁਸ� ਇਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ!

SBA

ਤੁਹਾਡੇ Smarter balanced ਅਸੈਸਮ�ਟ ਸਕੋਰ ਚਾਰ ਪੱ ਧਰ� ਿਵੱ ਚ� ਇੱ ਕ ਦੇ ਹੇਠ
ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸ� ਮੈਥ ਲਈ ਇੱ ਕ ਐਸਬੀਏ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਇੰ ਗਿਲਸ਼ ਲਈ ਇੱ ਕ ਅਲੱਗ
ਐਸਬੀਏ ਸਕੋਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਭਾਵ� ਤੁਸ� 1-2, ਜ� 3-4 ਸਕੋਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮ�, ਵਾਿਸ਼ੰੰ ਗਟਨ ਿਵੱ ਚ ਕੇਵਲ 89 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਬਾਲਗ� ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਹਾਈ
ਸਕੂਲ ਿਡਪਲੋ ਮਾ ਜ� ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ�� ਬਾਲਗ� ਿਵੱ ਚ�
ਿਸਰਫ਼ 50 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਤ� ਵੀ ਘੱ ਟ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।
2023 ਤੱ ਕ, ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਇਹ ਟੀਚਾ ਰੱ ਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ
ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ� ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਡਪਲੋ ਮਾ ਅਤੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 70
ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਬਾਲਗ� ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁਬਾਰਕ�!

ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ!
ਕਾਲਜ ਕ�ੈਿਡਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਿਨੰਗ ਸਟਾਰਟ, ਐਡਵ�ਸਡ
ਪਲੇ ਸਮ�ਟ, ਜ� ਹੋਰ ਡੁਅਲ-ਕ�ੈਿਡਟ ਿਵਕਲਪ� ਰਾਹ� ਖਰਚੇ
ਬਚਾਓ।

ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਿਵੱ ਚ
ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� ਸਮੇਤ
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤ� ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰ ਲਈ ਹੈ!

ਗ�ੈਜੂਏਟ

ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਰਸ
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਕਾਲਜ
ਿਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,
ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀਆਂ ਟੀਮ� ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਰਸ ਿਵਕਿਸਤ ਅਤੇ
ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਿਮਲਟਰੀ

ਪ�ੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕਲ
ਪ�ੋਗਰਾਮ

ਕਾਲਜ ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ

ਐਪਰ�ਟਸਿਸ਼ਪ

ਇਸ ਕੰ ਮ ਲਈ ਫੰ ਿਡਗ, ਇੰ ਪਰੂਿਵੰ ਗ ਸਟੂਡ�ਟ ਲਰਿਨੰਗ ਐਟ ਸਕੇਲ (Improving Student Learning
at Scale) ਗ��ਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ: www.wsac.wa.gov/isls-group

HS+BP
ਚੈ�ਕ-ਇਨ

12ਵ�
ਗ�ਡ
ੇ

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਸਤ� ਬਾਦ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਸਤ� ਬਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਾਲਜ- ਅਤੇ ਜੀਵਨਯਾਤਰਾ-ਿਤਆਰੀ ਪ�ਤੀ ਹਰੇਕ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਨ�ਜੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ�, ਿਸੱ ਿਖਅਕ�
ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਿਵਿਦਅਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨਮਾਰਗ
ਟੀਿਚਆਂ, ਅਤੇ �ਥ� ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਕੋਰਸ�, ਇਮਿਤਹਾਨ�, ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਜ�
ਕੰ ਮ-ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਤਜਰਿਬਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ�
ਆਪਣੇ ਟੀਿਚਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਰਗ �ਤੇ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ,
ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਸਲਾਹਕਾਰ� ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ
ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ।

HS
+BP

ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ Smarter Balanced ਸਕੋਰ� ਦੀ ਵਰਤੇੋਂ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਰਟਰ ਬੈਲੇਂਸਡ ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਵਿਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ youtu.be/a-ynZFX0m9o।

