ਗ੍ਰੇਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ
ਸਕੂਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ

ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਦੇ K–12 ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਰੀਅਰ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

K

ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਟੀਚੇ

ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ
ਵਿੱ ਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ
ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਦੇ ਚਾਰ ਟੀਚੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ:
1.

ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍,ਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਲਿੱਖੋ, ਅਤੇ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ
ਸੈਟਿੰਗਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਕਿਸਮਾਂ
ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ
ਸੰ ਚਾਰ ਕਰੋ;

2.

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ; ਭੂਗੋਲ;
ਕਲਾ; ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ
ਸਮੇਤ ਗਣਿਤ; ਸਮਾਜਿਕ, ਭੌਤਿਕ, ਅਤੇ
ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ; ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ
ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਣਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ;

3.

ਵਿਵੇਕਪੂਰਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਅਤੇ
ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣਾਤਮਕ, ਤਰਕਪੂਰਣ ਅਤੇ
ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਢੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਸੋਚਣਾ,
ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ
ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ
ਮਿਲਾਉਣਾ; ਅਤੇ

4.

ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਵਿੱ ਤ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵ ਅਤੇ ਇਸ
ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱ ਖ ਦੇ
ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰ ਖੇਪ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।
ਵਧੇਰੇ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ:

www.YourChildsProgress.com
••

ਕਲਾਵਾਂ। ਸਵੈ-ਅਸਥਾਨ; ਈਕੋ ਬੀਟਸ ਅਤੇ ਲੈਅ ਬਾਰੇ
ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ; ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ;
ਛੋਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ।

••

ਗਣਿਤ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਸ ਦੀ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਅਤੇ
ਘਟਾਓ ਦੀਆਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ।

••

ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਕਨੀਕ। ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਕਲਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ
ਕਰਨੀ।

••

ਵਿਗਿਆਨ। ਭੌਤਿਕ ਦੁਨੀਆ, ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ
ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

••

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾਵਾਂ (ELA)। ਛਪਾਈ ਦੀਆਂ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪਰਿਚਿਤ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ,
ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ।

••

••

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ; ਛੋਟੀਆਂ
ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਕਰਨਾ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ
ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ
ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਂ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ, ਵਰਲਡ ਲੈਂ ਗੂਏਜ਼ਸ, ਕੈਰੀਅਰ ਐਡ
ਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਮਿਡਲ ਅਤੇ
ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਕੋਲ ਇੰ ਟੇਗ੍ਰੇਟਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਡ
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ), ਇੰ ਗਲਿਸ਼ ਲੈਂ ਗੂਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ (ELA, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱ ਚ) ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ
ਮਿਆਰ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਲੀ ਲਰਨਿੰਗ (ਜਨਮ ਤੋਂ 3ਜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਤਕ) ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰ ਪੂਰਨ
ਸਿੱ ਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱ ਖਿਆ: ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱ ਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪਛਾਣ
ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ, ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ : ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਸਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਮਿਆਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਜੋ ਸਮੁੱ ਚੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ
ਪੱ ਧਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰ ਗ ਸਕਿਲਜ਼ (WaKIDS) ਅੱ ਗੇ ਦਿੱ ਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ:
•

ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੁੜਾਵ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਸਵਾਗਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

•

ਹੋਲ ਚਾਈਲਡ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ (Whole-Child Assessment) ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ। ਅਕਤੂਬਰ 31
ਤੱ ਕ, ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਸਮਾਜਿਕ-ਸੰ ਵੇਦਨਾਤਮਕ, ਸਰੀਰਕ, ਦਿਮਾਗੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਖਰਤਾ, ਅਤੇ ਗਣਿਤ।

•

ਆਰੰ ਭਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ। ਸਕੂਲੀ
ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ, ਆਰੰ ਭਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ
ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਸਫਲ ਬਣਾਏਗੀ।

ਚਲਾਓ
w
WaKIDS ਵੀਡੀਓ

ਕੌ ਣ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ?

ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨਾਂ ਵਾਸਤੇ
WaKIDS ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ WaKIDS ਵਿੱ ਚ ਸ੍-ਵੈ ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ
ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਤੱ ਕ WaKIDS ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 2017–18 ਤੱ ਕ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ-ਫੰ ਡ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੁੱ ਲ-ਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ WaKIDS ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਹਰੇਕ ਸਾਲ, 80,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੇ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ। WaKIDS ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱ ਕਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਆਰੰ ਭਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ
ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ
ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱ ਖਿਆ
ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤਗੀਤ ਲੋ ੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। WaKIDS ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰੰ ਭਕ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ
ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ (ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ) ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾਖ ਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। WaKIDS ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ K–12 ਵਿੱ ਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ (ਡਿਜ਼ਾਇਨ) ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱ ਚ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ?

ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਜੋ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। WaKIDS ਇਹ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ
ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
WaKIDS
ਸਕੂਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ:

ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ
ਅਧਿਆਪਕ ਪਰਿਵਾਰਕ
ਜੁੜਾਵ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

31 ਅਕਤੂਬਰ
ਤਕ:

ਅਧਿਆਪਕ ਬੱ ਚੇ ਦੇ
ਸੰ ਪੂਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਡੈਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਵੰ ਬਰ ਅਤੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਰੀਖਣਾਂ
ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ
ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ
ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾ ਮੇਲਜੋਲ
ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ।

ELPA21
K–12 ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ 21st Century
(ELPA21) ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗਵੇਜ
ਪ੍ਰਾਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ (English
Language Proficiency
Assessment) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ELPA21 ਹਰ ਸਾਲ ਬਸੰਤ ਰੁਤ
ੱ ਵਿੱਚ ਇਹ
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੋਗ ਹਨ।
1 ਫਰਵਰੀ–
14 ਮਾਰਚ:
(ਸੰ ਭਾਵੀ
ਤਾਰੀਖਾਂ)

K–12 ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਇਸ
ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ
ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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