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ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ  

(High School & Beyond Plan) 
 

ਨਾਮ: ___________________________________________________    ਗ�ੇਡ: (ਗੋਲਾ ਪਾਓ) 7,8,9,10,11,12 

 

ਸਕੂਲ: __________________________________________________ ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਾਲ: ___________________ 

 

ESHB 2224 ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, 2017-18 ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (High School 
& Beyond Plan) ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀ ਂਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
(HSBP) ਿਤੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹ:ੈ ਮ� ਕੌਣ ਹਾਂ?, ਮ� ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?, ਮ� ਅਿਜਹਾ ਿਕਵ� ਬਣ 
ਸਕਦਾ /ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ� ਵੱਧ ਤ� 
ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 7ਵ� ਜਾਂ 8ਵ� ਗ�ੇਡ ਤ� ਸ਼ੁਰ ੂਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਕਰੀਅਰ 
ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਵ�ਟਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰੋਗ ੇਅਤੇ 12ਵ� ਗ�ਡੇ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸੋਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੁਸੀ◌ਂਂ “ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ 
ਪਾਥਵੇਅ” ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜੀ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕਾਉਸਂਲਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਿਧਆਪਕਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੋਧਗੋੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀਆਂ ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ ਜਾਂ ਪਸੋਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਤੁਸੀ ਂਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਦ ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ) ਿਵਚੱ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਵਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। 
ਤੁਸੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਦ ਵਾਲੇ ਟੀਿਚਆਂ◌ਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ਚਾਰ-ਸਾਲਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ, ਦੋ-ਸਾਲਾ 
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ, ਐਪਰ�ਿਟਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਇਡੰਸਟਰੀ ਸਟ�ਡਰਡ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਿਮਲਟਰੀ ਟ�ੇਿਨੰਗ, ਜਾਂ 
ਆਨ-ਦਾ-ਜੌਬ ਟ�ੇਿਨੰਗ।  
 
ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (High School & Beyond Plan) ਦ ੇਲੋੜੀਦਂੇ ਤੱਤ 
 

1. ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਵ�ਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ। 
2. ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਿਦਅਕ ਟੀਿਚਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ। 
3. ਇੱਕ ਇੰਡਿਵਜ਼ੁਅਲਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਥਵੇਅ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਚਾਰ-ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਿਕ ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ 

ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਟੀਿਚਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮਲੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 
4. 12ਵ� ਗ�ੇਡ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਿਜ਼ਊਮੇ ਜਾਂ ਗਤੀਿਵਧੀ ਲੌਗ। 
5. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਮਲੁਾਂਕਣ ਿਵੱਚ ਿਮਆਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀ ਂਕੀਤੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਐਡਂ 

ਅਕੈਡਿਮਕ ਸੁੱਪੋਰਟ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਰਿਸਜ਼, ਜਾ ਂਦੋਹਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ ੋਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ।  

 
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੋਸਟ-
ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਂ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲੁਾਂਕਣ 
ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਟ�ਾਂਸਿਕ�ਪਟ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ, ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤ ੇਗਏ ਟੀਿਚਆਂ ਪ�ਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਿਦਲਸਪੀਆਂ, ਟੀਿਚਆਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲੋੜ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਿਧਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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ਆਪਣੀ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ੂਕਰੋ।  
ਮ� ਕੌਣ ਹਾਂ?  ਮ� ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?  ਮ� ਅਿਜਹਾ ਿਕਵ� ਬਣ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
 
 
 
 
 

  

ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ 
1. ਕਰੀਅਰ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਵ�ਟਰੀ 

ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਿਵੱਿਦਅਕ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਵ�ਟਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਵੱਚ ਹਰ 
ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

► ਕਰੀਅਰ ਬਿਰੱਜ: http://www.careerbridge.wa.gov/Survey_Cluster.aspx 
► ਕਰੀਅਰ ਵਨ ਸਟਾਪ: https://www.careeronestop.org/toolkit/careers/interest-assessment.aspx 
► ਐਡਵਾਂਸ CTE: ਇੰਨਟਰਸਟ ਸਰਵੇ ਫਾਰ ਕਰੀਅਰ ਕਲਸਟਰਜ਼:  

https://careertech.org/student-interest-survey  
► ਯੂਐਸੱ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਆਊਟਲੱੁਕ ਹ�ਡਬੁੱਕ: https://www.bls.gov/ooh/  

 
ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਚਾਬੱਧ ਕਰੀਅਰ ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ:  
  

  

  

 

2. ਿਵਿਦਅਕ ਟੀਚ ੇ
ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਦਲਚਸਪੀਆਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠਲੇ 
ਪੋਸਟਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਗ ਿਲੰਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰੇ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਿਵਿਦਅਕ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ 
ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।   

► ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਵੱਚ 4-ਸਾਲਾ ਪਬਿਲਕ ਕਾਲਜ: http://www.wsac.wa.gov/college-admissions   
► ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਵੱਚ 2-ਸਾਲਾ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ:  

https://www.sbctc.edu/our-colleges/search-college-programs/default.aspx  
 

► 4-ਸਾਲਾ ਅਤੇ 2-ਸਾਲਾ ਕਾਲਜ (ਸਟੇਟ ਤ� ਬਾਹਰ/ਪ�ਾਈਵੇਟ)  
o ਕਾਲਜ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਿਵੱਖ: https://bigfuture.collegeboard.org/  
o ਪੀਟਰਸਨਜ਼ ਕਾਲਜ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ:  

https://www.petersons.com/college-search.aspx#/sweeps-modal 
 

► ਪ�ੋਗਰਾਮਜ਼ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀ: http://www.k12.wa.us/careerteched/ProgramsofStudy.aspx 
► ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟ�ਡਰਡ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਐਡਂ ਕਰੀਅਰ ਕਲਸਟਰਜ਼: 

http://www.k12.wa.us/CareerTechEd/clusters/ 
► ਐਪਰ�ਟਸਿਸ਼ਪ ਪ�ੋਗਰਾਮਜ਼: http://www.lni.wa.gov/tradeslicensing/apprenticeship/  

http://www.careerbridge.wa.gov/Survey_Cluster.aspx
https://www.careeronestop.org/toolkit/careers/interest-assessment.aspx
https://careertech.org/student-interest-survey
https://www.bls.gov/ooh/
http://www.wsac.wa.gov/college-admissions
https://www.sbctc.edu/our-colleges/search-college-programs/default.aspx
https://bigfuture.collegeboard.org/
https://www.petersons.com/college-search.aspx#/sweeps-modal
http://www.k12.wa.us/careerteched/ProgramsofStudy.aspx
http://www.k12.wa.us/CareerTechEd/clusters/
http://www.lni.wa.gov/tradeslicensing/apprenticeship/
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► ਐਪਰ�ਟਸਿਸ਼ਪ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀ: 
http://www.k12.wa.us/careerteched/pubdocs/ProgramsofStudyandApprenticeshipAlignmentGrid.pdf  
 

► ਿਮਲਟਰੀ ਟ�ੇਿਨੰਗ: http://todaysmilitary.com/  
 

ਿਵਿਦਅਕ ਟੀਚੇ:  
(ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ):   
 
  
 
  
 
  

  

http://www.k12.wa.us/careerteched/pubdocs/ProgramsofStudyandApprenticeshipAlignmentGrid.pdf
http://todaysmilitary.com/
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ਮ� ਇੱਥੇ ਿਕਵ� ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ/ਪਹੁੰਚਾਂਗੀ 
3. ਮੇਰਾ 4-ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਪਲੈਨਰ 
ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼:  ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀ ਂਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਏ ਹਨ (ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹ ੇਹੋ)। 
ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ/ਸਟਟੇ ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। 

ਿਵਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਗ�ੇਡ 9 ਗ�ੇਡ 10 ਗ�ੇਡ 11 ਗ�ੇਡ 12 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ   ______ 
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ   ______ 

 
 
 

   

ਗਿਣਤ (ਮੈਥਮੈੇਿਟਕਸ) 
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ   ______ 
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ   ______ 

 
 
 

   

ਿਵਿਗਆਨ 
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ   ______ 
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ   ______ 

 
 
 

   

ਸਮਾਿਜਕ ਿਸੱਿਖਆ 
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ   ______ 
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ   ______ 

 
 
 

   

ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਿਫੱਟਨੱੈਸ 
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ   ______ 
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ   ______ 

    

*ਆਰਟਸ ਜਾਂ PPR (ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਉਤੱੇ 
ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ) 

ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ   ______ 
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ   ______ 

 
 
 

   

*ਵਰਲਡ ਲ�ਗਵੇਜ ਜਾਂ PPR 
(ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਉਤੱੇ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ) 

ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ   ______ 
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ   ______ 

    

ਕਰੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ - CTE  
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ   ______ 
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ   ______ 

 
 
 

   

ਆਮ ਚੋਣਵ� ਿਵਸ਼ੇ 
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ   ______ 
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ   ______ 

 
 
 

   

ਕੱੁਲ ਕ�ੈਿਡਟ 
    ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ  ______ 

    

ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: 
• ਸਥਾਨਕ ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ: ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇਖੋ (ਜੋ ਿਕ ਸਟੇਟ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਤ� ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ) 
• ਸਟੇਟ ਗ�ਜੈੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ: OSPI www.k12.wa.gov ਜਾਂ ਸਟਟੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਜਕੂੇਸ਼ਨ www.sbe.wa.gov  
• ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ: ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਜਾਂ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟਡੂ�ਟ ਅਚੀਵਮ�ਟ ਕਾਊਸਂਲ (Washington Student Achievement 

Council) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ (http://www.wsac.wa.gov/) 

http://www.k12.wa.gov/
http://www.sbe.wa.gov/
http://www.wsac.wa.gov/
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PPR = ਪਰਸਨਲ ਪਾਥਵੇਅ ਿਰਕਵਾਇਰਮ�ਟ (Personalized Pathway Requirement) 2019 ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਇਸਤ� ਉਪੱਰ ਲਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਸਤ� ਬਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 
’ਤੇ ਆਧਾਰਤ 

ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਪਾਥਵੇਅ ਿਰਕਵਾਇਰਮ�ਟ (PPR) ਵਰਕਸ਼ੀਟ   (2019 ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਇਸਤ� ਉਪੱਰ)  
 
24 ਕ�ੇਿਡਟ ਿਵਚ ਲੋੜੀਦੇਂ ਕੋਰ 17 ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱੁਲ 7 ਕੋਰਸ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਪਾਥਵੇਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। 
 
ਪਰਸਨਲ ਪਾਥਵੇਅ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ  

► ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਚਣੁੀ ਗਈ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ, ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਸਟ-ਹਾਈ ਸਕੂਲ 
ਕਰੀਅਰ ਜਾਂ ਿਵਿਦਅਕ ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

► ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਊਸਂਲਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜਾਂ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਆਪਸੀ ਿਮਲਵਰਤਣ 
ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

► *ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਟੀਿਚਆਂ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 4-ਸਾਲਾ ਕਰੋਸ ਪਲਾਨ ਿਵਚ ਚਣੇੁ ਗਏ 
“ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਪਥਵੇਅ” ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ 1 ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਅਤੇ 2 ਵਰਲਡ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 
ਹੈ।  

► 4 ਿਵਕਲਿਪਕ ਅਤੇ 17 ਕੋਰ ਕਰੋਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 3 ਚੋਣਾਂ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਿਤਆਰ ਿਡਪਲੋਮ ੇਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 24 
ਕ�ੈਿਡਟਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।    
 

1. *ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਥਵੇਅ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਟੀਿਚਆ ਂਦੇ ਆਧਾਰ 
ਤੇ, ਮ� ਆਪਣੀਆਂ ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੰੂ ਲੈਣ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਦਂਾ/ਬਣਾਉਦਂੀ ਹਾਂ: 
2 ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਜਾਂ 1 ਫਾਈਨ ਆਰਟ (ਗ�ੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਲੋੜੀਦਂਾ ਹੈ) ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਲੈਣ ਦੀ 
ਹੈ _______________________। 
2 ਵਰਲਡ ਲ�ਗਵੇਜ ਜਾਂ ਨੋ ਵਰਲਡ ਲ�ਗਵੇਜ। ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ 2 ਕੋਰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ  
__________________________________ ਅਤੇ _________________________________________। 

2. ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮ� ਲੈ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ 
ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ? 
  
  
  
 

3. ਮੇਰੇ ਦਆੁਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਿਜਨ�ਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੰੂ ਲੈਣ ਦੀ ਮ� ਯਜੋਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗ ਜਾਂ 
ਕਾਲਜ ਮੇਜਰ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਜੁੜਦੇ ਹਨ? 
  
  
  

4. ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁਕੱਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 
  
  
  
 

5. ਮ� ਆਪਣੇ ਟੀਿਚਆ,ਂ ਯਜੋਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ/ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਸਮ� ਿਸਰ ਗ�ੈਜੂਏਟ ਬਣਨ 
ਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ? 
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6. ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਮ� ਮਾਰਗ ਉਤੇੱ ਚੱਲਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਵਾਂ? ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਸੋਧਣ ਲਈ 
ਿਕਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ? 
  
  
  

 

ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਨਤੀਜ ,ੇ ਅਤ  ੇਡੁਅਲ ਕ�ੈਿਡਟ 
2017-2018 ਤ� ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦ ੇਹੋਏ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   
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ਲੋੜੀਦਂੀ  
ਸਟੇਟ ਮੁਲਾਂਕਣ  ਮੇਰੇ ਸਕੋਰ/ਨਤੀਜ ੇ(CAA/CIA) 
 ਸਮਾਰਟਰ ਬੈਲੰਸਡ ਮੁਲਾਂਕਣ (Smarter Balanced Assessment)  
     ਇੰਗਿਲਸ਼ ਲ�ਗਵੇਜ ਆਰਟਸ (ELA)  
     ਮੈਥ  
     ਸਾਇੰਸ  
 ਐਡਂ ਆਫ਼ ਕੋਰਸ ਪ�ੀਿਖਆ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ�ੀਿਖਆ  
 ਐਡਂ ਆਫ਼ ਕੋਰਸ ਪ�ੀਿਖਆ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ�ੀਿਖਆ  
 ਿਵਕਲਿਪਕ – ਦਰਸਾਓ:   
 ਿਵਕਲਿਪਕ – ਦਰਸਾਓ:   
  
ਿਵਕਲਿਪਕ  
ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ  ਮੇਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੋਰ 
 PSAT  ਰੀਿਡੰਗ______     ਮੈਥ______  
 SAT  ਰੀਿਡੰਗ ______     ਮੈਥ ______     ਰਾਈਿਟੰਗ ______  
 ACT  ਰੀਿਡੰਗ _____ ਮੈਥ ______ ਰਾਈਿਟੰਗ ______  
ਸਮਾਜਕ ਿਸੱਿਖਆ ______ 

 

 ASVAB  
 ਕਾਲਜ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਟੈਸਟ  
 ਹੋਰ __________________________________________  
 ਹੋਰ __________________________________________  
ਬਿਰੱਜ ਟ ੂਕਾਲਜ (Bridge to College) ਕੋਰਸ ਮੇਰਾ ਗ�ੇਡ 
 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ  
 ਮੈਥ  
ਕਾਲਜ ਕ�ੈਿਡਟ ਲਈ ਡੁਅਲ ਕ�ੈਿਡਟ ਕੋਰਸ ਪ�ੀਿਖਆ ਮੇਰਾ ਸਕੋਰ, ਕ�ੈਿਡਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗ�ੇਡ 
 ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਲੇਸਮ�ਟ (Advanced Placement, AP)  
 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਕਾਲੌਰੀਏਟ (International Baccalaureate, IB)  
 ਕੈਮਬਿਰਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (Cambridge International, CI)  

ਕਾਲਜ ਕ�ੈਿਡਟ ਲਈ ਡੁਅਲ ਕ�ੈਿਡਟ ਕੋਰਸ  

 ਰਿਨੰਗ ਸਟਾਰਟ (Running Start)  
 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕਾਲਜ (College in the High School)   
 ਟੈਕ ਪ�ਪੈ (Tech Prep)  
 ਹੋਰ  

 

ਮੇਰਾ ਟ�ਾਂਸਿਕ�ਪਟ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਸਮੀਿਖਆ  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗ�ੇਡ/ਟ�ਾਂਸਿਕ�ਪਟ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ 2017-2018 ਤ� ਸ਼ੁਰ ੂ
ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ, ਟੀਿਚਆਂ, ਅਤ ੇਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 
ਹਨ। 

 ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਊਸਂਲਰ/ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ�ਾਂਸਿਕ�ਪਟ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਸਮੀਿਖਆ ਤਾਰੀਖ਼:   

4. ਰੈਿਜ਼ਯੁਮੇ ਜਾ ਂਐਕਿਟਿਵਟੀ ਲੌਗ 
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12ਵ� ਗ�ੇਡ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕੱ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਇਸਤ� ਬਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਰੈਿਜ਼ਯੁਮ ੇਜ਼ਰਰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੈਿਜ਼ਯੁਮੇ ਜਾਂ ਐਕਿਟਿਵਟੀ ਲੌਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਿਜ਼ਯੁਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸੇ ਨੌਕਰੀ, ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ, ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ 
ਿਕਸੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਿਜ਼ਯੁਮੇ ਜਾਂ ਐਕਿਟਿਵਟੀ ਲੌਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ,ਂ ਤੁਸੀ ਂਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਲੱਖਣ ਹਨੁਰ, 
ਪ�ਿਤਭਾ, ਅਤੇ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਐਥਲੈਿਟਕ ਸਮਰੱਥਾ।  
 
ਰੈਿਜ਼ਯੁਮੇ ਜਾਂ ਐਕਿਟਿਵਟੀ ਲੌਗ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ 

ਇਕ ਵਧੀਆ ਰੈਿਜ਼ਯੁਮ ੇਜਾਂ ਐਕਿਟਿਵਟੀ ਲੌਗ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਗ ਹੁੰਦ ੇਹਨ: 
 

► ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਜ਼ਯੁਮੇ ਜਾਂ ਐਕਿਟਿਵਟੀ ਲੌਗ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਉਪੱਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੰਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਜ ਉਤੱੇ ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੁਦੰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਡੇੱ 
ਅੱਖਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਬੋਲਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ਯੁਮੇ ਜਾਂ ਐਕਿਟਿਵਟੀ ਲੌਗ 
ਨੰੂ ਪੜ�ਨ ਿਵੱਚ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਜਗ�ਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਅਤੇ ਫ�ਟ ਜਾਂ ਪਆਂੁਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ 11 
ਪੁਆਇੰਟ ਤ� ਵੱਡਾ ਰੱਖੋ। ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਵਧੀਆ ਪੜ�ਨਯੋਗਤਾ ਲਈ ਤੁਸੀ ਂsans serif ਫ�ਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

– ਨਾਮ 
– ਪਤਾ (ਿਵਕਲਿਪਕ) 
– ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ  
– ਈਮੇਲ ਪਤਾ 

 
► ਉਦੇਸ਼। ਤੁਸੀ ਂਨੌਕਰੀ ਿਕਉ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀ◌ਂਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ-ਸਕੈੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਕਉ ਂਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ?ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਿਬਆਨ ਹੈ, ਜ ੋਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।  

 
► ਹਨੁਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ। ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹਨੁਰ, ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ। ਭਾਵ� ਤੁਸੀ ਂਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ 

ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨੁਰ ਹਨ। ਇਹ ਹਨੁਰ ਿਕਹੜੇ ਹਨ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਂਛੋਟ ੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੜ�ਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦ ੇਹੋਵੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਂਸਕੂਲ ਿਵਖੇ 
ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਿਕਸ ੇਸਕੂਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ� ਤੁਸੀ◌ਂਂ ਆਪਣੇ ਹਨੁਰਾਂ ਅਤੇ 
ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਿਲਖਦ ੇਹੋ: 

– ਸੰਪੂਰਨ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਖੇਪ ਨੁਕਿਤਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। (ਉਦਾਹਰਣ: ਹੜ�-ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਆਯੋਿਜਤ 
ਕੀਤਾ) 

– ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। (ਉਦਾਹਰਣਾਂ: ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ, ਪ�ਬਿੰਧਤ ਕੀਤਾ, 
ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ) 

– ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਣਾਂ: ਦੋਸਤਾਨਾ, 
ਸੰਚਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ, ਸਮ� ਦ ੇਪਾਬੰਦ, ਟੀਮਵਰਕ ਿਨਰਮਾਣ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ, ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ, ਭਰੋਸਯੋੇਗ) 

– ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ�ਤੀਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। (ਉਦਾਹਰਣ: ਭੂਚਾਲ 
ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨਾਲ $5,000 ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ) 

– ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਓ। (Microsoft Office ਅਤ ੇAdobe Flash ਿਵੱਚ 
ਮਾਹਰ) 
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► ਤਜਰਬਾ। ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਤ� 
ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ ੇਇਹ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ, ਹਨੁਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਸਮਰਪਣ ਿਵਖਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀ ਂਇਨਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨ ਿਜਹੜ ੇਤੁਸੀ ਂਪ�ਾਪਤ 
ਕੀਤ ੇਹਨ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 
ਰੈਿਜ਼ਯੁਮੇ ਜਾਂ ਐਕਿਟਿਵਟੀ ਲੌਗ 
 
ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਰੈਿਜ਼ਯੁਮੇ ਜਾਂ 
ਐਕਿਟਿਵਟੀ ਲੌਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 
ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ: (ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਿਜਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ।) 
  
  
  
  
 
ਉਦੇਸ਼: (ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਦਸੱੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਨੌਕਰੀ ਿਕਉ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹ ੋਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂਕੀ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀ ਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਿਲਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸ ੇਕਾਲਜ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਿਬਆਨ ਿਲਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਐਕਿਟਿਵਟੀ ਲੌਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਭੂਿਮਕਾਵਾਂ, ਟੀਿਚਆਂ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ): 
  
  
  
  
 
ਹਨੁਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾ:ਂ (ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਨੁਕਤੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ 
ਕੋਰਸ, ਸਰਟੀਿਫਕੇਟਸ਼ਨਜ਼, ਕਾਲਜ ਕਰੈਿਡਟ, ਅਤੇ ਪ�ੀ-ਅਪ��ਿਟਸਿਸ਼ਪ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ।) 
  
  
  
  
 
ਤਜਰਬਾ: (ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ/ਅਹਿੁਦਆਂ, ਮੁੱਖ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀ ਂਸਿਥਤੀ, ਕੰਮ ਜਾਂ 
ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਨਭਾਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਅਧਾਰਤ ਸਮੂਹਾਂ ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀ ਂਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਏ, ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ) 
  
  
  
  
 
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ/ਐਥਲੈਿਟਕਸ, ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਭੂਿਮਕਾਵਾਂ, ਪ�ਿਤਭਾਵਾਂ, ਇਨਾਮ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸ: (ਆਪਣੇ ਅਹਿੁਦਆਂ ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ।) 
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5. ਉਨ�ਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰਰੂਤਾ ਂਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ 11ਵ� ਗ�ੇਡ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸਟੇਟ ਮੁਲਾਕਂਣ 'ਤੇ 
ਿਮਆਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀ ਂਕੀਤ ੇ

ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸਮਰਥਨ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕੋਰਸ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ HSBP ਿਵਿਦਅਕ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਟੀਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਠੋਰ ਅਤੇ 
ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ: 

 ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ 
ਤਰਜੀਹ 
 “ਆਨ-ਟ�ੈਕ” ਆਨ-ਟਾਈਮ ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 
ਸਲਾਹ 
 ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਦਿਮਕ 
ਦਖ਼ਲਅਦੰਜ਼ੀਆਂ 
 ਸਮਾਜਕ/ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਲਾਹ 
ਕ�ਦਰ 
 ਡੁਅਲ ਕ�ੈਿਡਟ ਕੋਰਸ (AP, IB, CI, HS ਿਵੱਚ ਕਾਲਜ, 
ਰਿਨੰਗ ਸਟਾਰਟ (Running Start), ਟੈਕ ਪਰੈਪ (Tech 
Prep))  
 ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਕਵੀਵੇਲ�ਸੀ ਕੋਰਸ  
 ਟ�ਾਂਿਜ਼ਸ਼ਨ ਕੋਰਸ (ਬਿਰੱਜ ਟ ੂਕਾਲਜ ਮਥੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਇੰਗਿਲਸ਼) 

 ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ 
ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੋਰਸ 
 ਕ�ੈਿਡਟ ਿਰਕਵਰੀ ਕੋਰਸ 
 ਰੈਮੇਿਡਅਲ ਕੋਰਸ 
 ਿਟਊਸ਼ਨ/ਸਲਾਹ 
 ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ/ਅਿਧਆਪਕ/ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਕਾਨਫਰੰਸ 
 ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ 
 ਿਵਸਥਾਰਤ ਸਕੂਲ ਿਦਨ ਮਕੌਾ  
 ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ 
 ਹੋਰ ____________________________ 
 ਹੋਰ ____________________________ 
 ਹੋਰ ____________________________

 

ਮੇਰੇ ਦਖ਼ਲ: 
ਚੁਣੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ: ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ: ਨਤੀਜਾ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ਮੇਰੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਮਰਥਨ: 
ਚੁਣੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ: ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ: ਨਤੀਜਾ: 
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ਚੁਣੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ: ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ: ਨਤੀਜਾ: 
 
 
 
 
 
 

 

8ਵ� ਗ�ੇਡ ਦ  ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ  ਹੋਰ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ 
► 8ਵ� ਗ�ੇਡ ਦ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਮੈਥ ਿਵੱਚ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਲੁਾਂਕਣ ਿਵੱਚ 
ਲੈਵਲ 3 ਹਾਸਲ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ 

 ਲੈਵਲ 3 ਤ� ਹੇਠਲੇ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਮਥੈ ਸਟੇਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੋਰ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ 9ਵ� ਅਤ ੇ10ਵ� ਗ�ੇਡ ਦੋਹਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਥ ਕੋਰਸ 
ਜ਼ਰਰੂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਕੋਰਸ ਿਵੱਚ ਮਥੈ ਿਵੱਚ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।) 

 

► 8ਵ� ਗ�ੇਡ ਦ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਮੈਥ ਿਵੱਚ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਲੁਾਂਕਣ ਿਵੱਚ 
ਲੈਵਲ 3 ਹਾਸਲ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ 

 9ਵ� ਗ�ੇਡ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟਡੂ�ਟ ਲਰਿਨੰਗ ਪਲਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ 
(http://www.k12.wa.us/studentlearningplan/default.aspx)  

 
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ: (ਿਵਕਲਿਪਕ) ______________________________ ਤਾਰੀਖ਼: 
________________ 

ESHB 2224 (2017): “ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟਸ ਨੰੂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਸਤ� ਬਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤ ੇਸਰਪ�ਸਤਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” 

E2SSB 6552 (2014): “ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਸਤ� ਬਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ�ਸਤ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਥ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਦੀ 
ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤੀਜ ੇਕ�ੈਿਡਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚਣੁੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” 

 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

2014-2018 ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਦਆੁਰਾ ਘੋਿਸ਼ਤ ਮਲੁਾਂਕਣ ਅਪੀਲ ਛੋਟ 
http://www.k12.wa.us/Assessment/GraduationAlternatives/ExpeditedAppeals.aspx 

 

http://www.k12.wa.us/studentlearningplan/default.aspx
http://www.k12.wa.us/Assessment/GraduationAlternatives/ExpeditedAppeals.aspx
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ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਆਫ਼ ਅਕੈਡਿਮਕ ਅਚੀਵਮ�ਟ (CAA) ਲਈ ਸਟੇਟ ਮੁਲਾਕਂਣ ਿਵਕਲਪ 
http://www.k12.wa.us/assessment/GraduationAlternatives/Options.aspx  
ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਵੀਡ�ਸ (COE) ਨੰੂ 2017-18 ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਤ� ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
http://www.k12.wa.us/assessment/GraduationAlternatives/default.aspx 

► SAT/ACT ਮਥੈ ਜਾਂ ਇੰਗਿਲਸ਼ ਲ�ਗਵੇਜ ਆਰਟਸ 
(ELA) ਸਕੋਰ  

► GPA ਤੁਲਨਾ (3.2 GPA ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ) 
► ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਲੇਸਮ�ਟ (AP) ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ -

ਬੈਕਾਲੌਰੀਏਟ (IB) ਪ�ੀਿਖਆ ਸਕੋਰ 
► ਡੁਅਲ ਕ�ੈਿਡਟ ਕੋਰਸ 
 

► ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਸਤ� ਬਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ 
ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਸਮੇਤ 2018-19 
ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਨਰਧਾਰਤ 
ਕੋਰਸ (ELA ਜਾਂ ਮਥੈ ਿਵੱਚ CTE ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ) 

► 2018-19 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਟ�ਾਂਿਜ਼ਸ਼ਨ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ 
 

 
  

http://www.k12.wa.us/assessment/GraduationAlternatives/Options.aspx
http://www.k12.wa.us/assessment/GraduationAlternatives/default.aspx
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