ਹਾਈ ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
(High School & Beyond Plan)
ਨਾਮ: ___________________________________________________ ਗ�ੇਡ: (ਗੋਲਾ ਪਾਓ) 7,8,9,10,11,12
ਸਕੂ ਲ: __________________________________________________ ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਾਲ: ___________________

ESHB 2224 ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, 2017-18 ਿਵੱਚ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (High School
& Beyond Plan) ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀ ਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
(HSBP) ਿਤੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਘੁ ੰਮਦੀ ਹੈ: ਮ� ਕੌਣ ਹਾਂ?, ਮ� ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?, ਮ� ਅਿਜਹਾ ਿਕਵ� ਬਣ
ਸਕਦਾ /ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ� ਵੱਧ ਤ�
ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 7ਵ� ਜਾਂ 8ਵ� ਗ�ੇਡ ਤ� ਸ਼ੁ ਰੂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ
ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਵ�ਟਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ 12ਵ� ਗ�ਡ
ੇ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸੋਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੁ ਸੀ◌ਂਂ “ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ
ਂ ਲਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਿਧਆਪਕਾਂ
ਪਾਥਵੇਅ” ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਨੱ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ ਕਾਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੋਧਗ
ੋ ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਤੁ ਸੀ ਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਦ ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ) ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਵਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ।
ਤੁ ਸੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਦ ਵਾਲੇ ਟੀਿਚਆਂ◌ਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚਾਰ-ਸਾਲਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ, ਦੋ-ਸਾਲਾ
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ, ਐਪਰ�ਿਟਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਇਡੰ ਸਟਰੀ ਸਟ�ਡਰਡ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਿਮਲਟਰੀ ਟ�ੇਿਨੰ ਗ, ਜਾਂ
ਆਨ-ਦਾ-ਜੌਬ ਟ�ੇਿਨੰ ਗ।
ਂ ਤੱਤ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਹਾਈ ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (High School & Beyond Plan) ਦੇ ਲੋ ੜੀਦੇ
1. ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਵ�ਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੁਆਰਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ।
2. ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵਿਦਅਕ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ।
3. ਇੱਕ ਇੰਡਿਵਜ਼ੁਅਲਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਥਵੇਅ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਚਾਰ-ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਿਕ ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਟੀਿਚਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
4. 12ਵ� ਗ�ੇਡ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਿਜ਼ਊਮੇ ਜਾਂ ਗਤੀਿਵਧੀ ਲੌ ਗ।
5. ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਵੱਚ ਿਮਆਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਐ ਂਡ
ਅਕੈਡਿਮਕ ਸੁ ੱਪੋਰਟ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਰਿਸਜ਼, ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂ ਲ
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ।
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਤੁ ਹਾਡੇ ਹਾਈ ਸਕੂ ਲ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਂ ਟ�ੇਿਨੰ ਗ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਟ�ਾਂਸਿਕ� ਪਟ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ, ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਿਚਆਂ ਪ�ਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਿਦਲਸਪੀਆਂ, ਟੀਿਚਆਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲੋ ੜ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਸੋਿਧਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਆਪਣੀ ਪ�ੋਫ ਾਈ ਲ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁ ਰ ੂ ਕਰੋ।
ਮ� ਕੌਣ ਹਾਂ?

ਮ� ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਮ� ਅਿਜਹਾ ਿਕਵ� ਬਣ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਮੇਰ ੀ ਯੋਜ ਨਾ

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
► ਯੂ ਐਸ
ੱ ਆਕੂ ਪੇਸ਼ਨਲ ਆਊਟਲੁੱ ਕ ਹ�ਡਬੁੱਕ: https://www.bls.gov/ooh/

ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਚਾਬੱਧ ਕਰੀਅਰ ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ:

2. ਿਵਿਦਅਕ ਟੀਚੇ

ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਦਲਚਸਪੀਆਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠਲੇ
ਪੋਸਟਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਗ ਿਲੰ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਸਕੂ ਲ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ 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 ਐਂਡ ਕਰੀਅਰ ਕਲਸਟਰਜ਼:
http://www.k12.wa.us/CareerTechEd/clusters/
► ਐਪਰ�ਟਸਿਸ਼ਪ ਪ�ੋਗਰਾਮਜ਼: 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�ੇਿਨੰ ਗ: http://todaysmilitary.com/

ਿਵਿਦਅਕ ਟੀਚੇ:

(ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ):
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ਮ� ਇ ੱਥ ੇ ਿਕਵ� ਪਹੁੰਚ ਾਂਗ ਾ /ਪਹੁੰਚ ਾਂਗ ੀ
3. ਮੇਰਾ 4-ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਪਲੈ ਨਰ

ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼: ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਏ ਹਨ (ਜਾਂ ਲੈ ਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ)।
ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ/ਸਟੇਟ ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ।
ਿਵਸ਼ਾ ਖੇਤਰ

ਗ�ੇਡ 9

ਗ�ੇਡ 10

ਗ�ੇਡ 11

ਗ�ੇਡ 12

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ______
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ______

ਗਿਣਤ (ਮੈਥਮ
ੇ ੈਿਟਕਸ)
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ______
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ______

ਿਵਿਗਆਨ
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ______
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ______

ਸਮਾਿਜਕ ਿਸੱਿਖਆ
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ______
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ______

ਹੈਲਥ ਐ ਂਡ ਿਫੱਟਨੈੱ ਸ
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ______
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ______

*ਆਰਟਸ ਜਾਂ PPR (ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼)

ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ______
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ______

*ਵਰਲਡ ਲ� ਗਵੇਜ ਜਾਂ PPR
(ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼)

ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ______
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ______

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

ਆਮ ਚੋਣਵ� ਿਵਸ਼ੇ
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ______
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ______

ਕੁੱਲ ਕ�ੈਿਡਟ
ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ______
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ:
•
ਸਥਾਨਕ ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ: ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇਖੋ (ਜੋ ਿਕ ਸਟੇਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤ� ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ)
•
ਸਟੇਟ ਗ�ਜ
ੈ ੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ: OSPI www.k12.wa.gov ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ www.sbe.wa.gov
ਂ ਲ (Washington Student Achievement
•
ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ: ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੂਡ�ਟ ਅਚੀਵਮ�ਟ ਕਾਊਸ
Council) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ (http://www.wsac.wa.gov/)
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PPR = ਪਰਸਨਲ ਪਾਥਵੇਅ ਿਰਕਵਾਇਰਮ�ਟ (Personalized Pathway Requirement) 2019 ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਇਸਤ� ਉੱਪਰ ਲਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਸਤ� ਬਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
’ਤੇ ਆਧਾਰਤ

ਮੇਰ ੀ ਪਰਸਨਲ ਪਾਥਵੇਅ ਿਰਕਵਾਇ ਰਮ�ਟ (PPR) ਵਰਕਸ਼ੀਟ

(2019 ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਇਸਤ� ਉੱਪਰ)

ਂ ਕੋਰ 17 ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਲ 7 ਕੋਰਸ ਹਨ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਪਾਥਵੇਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ
24 ਕ� ੇਿਡਟ ਿਵਚ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਹੋ।
ਪਰਸਨਲ ਪਾਥਵੇਅ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ
► ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ, ਿਜਹੜੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਸਟ-ਹਾਈ ਸਕੂਲ
ਕਰੀਅਰ ਜਾਂ ਿਵਿਦਅਕ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਂ ਲਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜਾਂ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਆਪਸੀ ਿਮਲਵਰਤਣ
► ਤੁ ਹਾਡੇ , ਤੁ ਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਕਾਊਸ
ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
► *ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਟੀਿਚਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ 4-ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਪਲਾਨ ਿਵਚ ਚੁਣੇ ਗਏ
“ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਪਥਵੇਅ” ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ 1 ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਅਤੇ 2 ਵਰਲਡ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੈ।
► 4 ਿਵਕਲਿਪਕ ਅਤੇ 17 ਕੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 3 ਚੋਣਾਂ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਿਤਆਰ ਿਡਪਲੋ ਮੇ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ 24
ਕ�ੈਿਡਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
1. *ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਥਵੇਅ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਟੀਿਚਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ
ਂ
ਂ ਹਾਂ:
ਤੇ, ਮ� ਆਪਣੀਆਂ ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਦਾ/ਬਣਾਉ
ਦੀ
ਂ ਹੈ) ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਲੈ ਣ ਦੀ
2 ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਜਾਂ 1 ਫਾਈਨ ਆਰਟ (ਗ�ੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਲੋ ੜੀਦਾ
ਹੈ _______________________।
2 ਵਰਲਡ ਲ� ਗਵੇਜ ਜਾਂ ਨੋ ਵਰਲਡ ਲ� ਗਵੇਜ। ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ 2 ਕੋਰਸ ਲੈ ਣ ਦੀ ਹੈ
__________________________________ ਅਤੇ _________________________________________।

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

3. ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਿਜਨ�ਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਦੀ ਮ� ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗ ਜਾਂ
ਕਾਲਜ ਮੇਜਰ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਜੁ ੜਦੇ ਹਨ?

4. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁਕ
ੱ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

5. ਮ� ਆਪਣੇ ਟੀਿਚਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ 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 ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ
ਿਕਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?

ਮੇਰ ੇ ਮੁਲ ਾਂਕ ਣ , ਨਤੀਜੇ, ਅਤੇ ਡੁ ਅਲ ਕ�ੈਿ ਡਟ
2017-2018 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਹਾਈ ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਂ
ਲੋ ੜੀ ਦੀ

ਸਟੇਟ ਮੁਲਾਂਕਣ

 ਸਮਾਰਟਰ ਬੈਲੰਸਡ ਮੁਲਾਂਕਣ (Smarter Balanced Assessment)
ਇੰਗਿਲਸ਼ ਲ� ਗਵੇਜ ਆਰਟਸ (ELA)
ਮੈਥ
ਸਾਇੰਸ
 ਐਂਡ ਆਫ਼ ਕੋਰਸ ਪ�ੀਿਖਆ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ�ੀਿਖਆ
 ਐਂਡ ਆਫ਼ ਕੋਰਸ ਪ�ੀਿਖਆ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ�ੀਿਖਆ
 ਿਵਕਲਿਪਕ – ਦਰਸਾਓ:
 ਿਵਕਲਿਪਕ – ਦਰਸਾਓ:

ਿਵਕਲਿਪਕ

ਮੇਰੇ ਸਕੋਰ/ਨਤੀਜੇ (CAA/CIA)

ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਮੇਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੋਰ

ਬਿਰੱਜ ਟੂ ਕਾਲਜ (Bridge to College) ਕੋਰਸ

ਮੇਰਾ ਗ�ੇਡ

ਕਾਲਜ ਕ�ੈਿਡਟ ਲਈ ਡੁ ਅਲ ਕ�ੈਿਡਟ ਕੋਰਸ ਪ�ੀਿਖਆ

ਮੇਰਾ ਸਕੋਰ, ਕ�ੈਿਡਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗ�ੇਡ

 PSAT ਰੀਿਡੰ ਗ______ ਮੈਥ______
 SAT ਰੀਿਡੰ ਗ ______ ਮੈਥ ______ ਰਾਈਿਟੰਗ ______
 ACT ਰੀਿਡੰ ਗ _____ ਮੈਥ ______ ਰਾਈਿਟੰਗ ______
ਸਮਾਜਕ ਿਸੱਿਖਆ ______
 ASVAB
 ਕਾਲਜ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਟੈਸਟ
 ਹੋਰ __________________________________________
 ਹੋਰ __________________________________________
 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
 ਮੈਥ

 ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ (Advanced Placement, AP)
 ਇੰਟਰਨੈ ਸ਼ਨਲ ਬੈਕਾਲੌ ਰੀਏਟ (International Baccalaureate, IB)
 ਕੈਮਬਿਰਜ ਇੰਟਰਨੈ ਸ਼ਨਲ (Cambridge International, CI)

ਕਾਲਜ ਕ�ੈਿਡਟ ਲਈ ਡੁ ਅਲ ਕ�ੈਿਡਟ ਕੋਰਸ

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

ਮੇਰ ਾ ਟ�ਾ ਂਸ ਿਕ�ਪ ਟ ਅਤੇ ਤਰੱਕ ੀ ਸਮੀਿਖਆ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ�ੇਡ/ਟ�ਾਂਸਿਕ�ਪਟ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਅਤੇ 2017-2018 ਤ� ਸ਼ੁ ਰੂ
ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ, ਟੀਿਚਆਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ।
ਂ ਲਰ/ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ�ਾਂਸਿਕ� ਪਟ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਸਮੀਿਖਆ
 ਮੇਰੇ ਸਕੂ ਲ ਕਾਊਸ

ਤਾਰੀਖ਼:

4. ਰੈਿਜ਼ਯੁ ਮੇ ਜਾਂ ਐਕਿਟਿਵਟੀ ਲੌ ਗ
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12ਵ� ਗ�ੇਡ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਸਤ� ਬਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਰੈਿਜ਼ਯੁ ਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੈਿਜ਼ਯੁ ਮੇ ਜਾਂ ਐਕਿਟਿਵਟੀ ਲੌ ਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਿਜ਼ਯੁ ਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਨੌ ਕਰੀ, ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ, ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ
ਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਿਜ਼ਯੁ ਮੇ ਜਾਂ ਐਕਿਟਿਵਟੀ ਲੌ ਗ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਕਸੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦਾ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ,ਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵਲੱ ਖਣ ਹੁਨਰ,
ਪ�ਿਤਭਾ, ਅਤੇ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਐਥਲੈ ਿਟਕ ਸਮਰੱਥਾ।

ਰੈਿਜ਼ਯੁ ਮੇ ਜਾਂ ਐਕਿਟਿਵਟੀ ਲੌ ਗ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ
ਇਕ ਵਧੀਆ ਰੈਿਜ਼ਯੁ ਮੇ ਜਾਂ ਐਕਿਟਿਵਟੀ ਲੌ ਗ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
► ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਰੈਜ਼ਯੁ ਮੇ ਜਾਂ ਐਕਿਟਿਵਟੀ ਲੌ ਗ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਉੱਪਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੱਡੇ
ਅੱਖਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਬੋਲਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ਯੁ ਮੇ ਜਾਂ ਐਕਿਟਿਵਟੀ ਲੌ ਗ
ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਿਵੱਚ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਜਗ�ਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਅਤੇ ਫ�ਟ ਜਾਂ ਪੁਆਂਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ 11
ਪੁਆਇੰਟ ਤ� ਵੱਡਾ ਰੱਖੋ। ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਵਧੀਆ ਪੜ�ਨਯੋਗਤਾ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ਂ sans serif ਫ�ਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
– ਨਾਮ
– ਪਤਾ (ਿਵਕਲਿਪਕ)
– ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ
– ਈਮੇਲ ਪਤਾ
► ਉਦੇਸ਼। ਤੁ ਸੀ ਂ ਨੌਕਰੀ ਿਕਉ ਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁ ਸੀ◌ਂਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਕਉ ਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁ ਹਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਿਬਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
► ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ। ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ, ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਸੂ ਚੀਬੱਧ ਕਰੋ। ਭਾਵ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ
ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਨਰ ਿਕਹੜੇ ਹਨ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁ ਸੀ ਂ ਛੋ ਟੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ�ਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਕੂ ਲ ਿਵਖੇ
ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਸਕੂ ਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ� ਤੁ ਸੀ◌ਂਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ
ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਿਲਖਦੇ ਹੋ:
– ਸੰਪੂਰਨ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਖੇਪ ਨੁ ਕਿਤਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। (ਉਦਾਹਰਣ: ਹੜ�-ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਆਯੋਿਜਤ
ਕੀਤਾ)
– ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। (ਉਦਾਹਰਣਾਂ: ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ, ਪ�ਬਿੰ ਧਤ ਕੀਤਾ,
ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ)
– ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਕੁ ਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਣਾਂ: ਦੋਸਤਾਨਾ,
ਸੰਚਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ, ਸਮ� ਦੇ ਪਾਬੰਦ, ਟੀਮਵਰਕ ਿਨਰਮਾਣ, ਅਨੁ ਕੂਲਤਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ, ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ, ਭਰੋਸਯ
ੇ ੋਗ)
– ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ�ਤੀਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। (ਉਦਾਹਰਣ: ਭੂ ਚਾਲ
ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨਾਲ $5,000 ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ)
– ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਕੁ ਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਓ। (Microsoft Office ਅਤੇ Adobe Flash ਿਵੱਚ
ਮਾਹਰ)
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► ਤਜਰਬਾ। ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਾਲੰ ਟੀਅਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਾਠਕ� ਮ ਤ�
ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂ ਚੀਬੱਧ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਂ ੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਪ�ਾਪਤ
ਸਮਰਪਣ ਿਵਖਾਉਦ
ਕੀਤੇ ਹਨ ਵੀ ਸੂ ਚੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰੈਿ ਜ਼ਯੁ ਮ ੇ ਜਾਂ ਐਕਿਟਿਵਟੀ ਲੌ ਗ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਰੈਿਜ਼ਯੁ ਮੇ ਜਾਂ
ਐਕਿਟਿਵਟੀ ਲੌ ਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ: (ਸੁ ਿਨਸਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਿਜਸਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ।)

ਉਦੇਸ਼: (ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਨੌਕਰੀ ਿਕਉ ਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੀ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀ ਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਿਲਖੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨੱ ਜੀ ਿਬਆਨ ਿਲਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਐਕਿਟਿਵਟੀ ਲੌ ਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਭੂ ਿਮਕਾਵਾਂ, ਟੀਿਚਆਂ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ):

ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ: (ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਨੁ ਕਤੇ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ
ਕੋਰਸ, ਸਰਟੀਿਫਕੇਟਸ਼ਨਜ਼, ਕਾਲਜ ਕਰੈਿਡਟ, ਅਤੇ ਪ�ੀ-ਅਪ��ਿਟਸਿਸ਼ਪ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੀ ਸੂ ਚੀਬੱਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।)

ਤਜਰਬਾ: (ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ/ਅਹੁਿਦਆਂ, ਮੁੱਖ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਿਥਤੀ, ਕੰਮ ਜਾਂ
ਵਾਲੰ ਟੀਅਰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਨਭਾਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਸਕੂ ਲ ਜਾਂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਅਧਾਰਤ ਸਮੂਹਾਂ ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਏ, ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ)

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ/ਐਥਲੈ ਿਟਕਸ, ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਭੂ ਿਮਕਾਵਾਂ, ਪ�ਿਤਭਾਵਾਂ, ਇਨਾਮ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਸ: (ਆਪਣੇ ਅਹੁਿਦਆਂ ਦਾ
ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂ ਚੀ ਬਣਾਓ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ।)
9
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5. ਉਨ�ਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ 11ਵ� ਗ�ੇਡ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸਟੇਟ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ
ਿਮਆਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੇ
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸਮਰਥਨ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕੋਰਸ ਿਜਹੜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂ ਲ ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ HSBP ਿਵਿਦਅਕ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਟੀਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਠੋ ਰ ਅਤੇ
ਅਨੁ ਕੂਲ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
 ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਅਨੁ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ

ਤਰਜੀਹ
 “ਆਨ-ਟ�ੈਕ” ਆਨ-ਟਾਈਮ ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ
ਸਲਾਹ
 ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਦਿਮਕ
ਦਖ਼ਲਅਦੰਜ਼ੀਆਂ
 ਸਮਾਜਕ/ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਸਲਾਹ
ਕ�ਦਰ
 ਡੁ ਅਲ ਕ� ੈਿਡਟ ਕੋਰਸ (AP, IB, CI, HS ਿਵੱਚ ਕਾਲਜ,
ਰਿਨੰ ਗ ਸਟਾਰਟ (Running Start), ਟੈਕ ਪਰੈਪ (Tech
Prep))
 ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਕਵੀਵੇਲ�ਸੀ ਕੋਰਸ
 ਟ�ਾਂਿਜ਼ਸ਼ਨ ਕੋਰਸ (ਬਿਰੱਜ ਟੂ ਕਾਲਜ ਮੈਥ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਇੰਗਿਲਸ਼)

 ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ

ਸਕੂ ਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੋਰਸ
 ਕ� ੈਿਡਟ ਿਰਕਵਰੀ ਕੋਰਸ
 ਰੈਮੇਿਡਅਲ ਕੋਰਸ
 ਿਟਊਸ਼ਨ/ਸਲਾਹ
 ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ/ਅਿਧਆਪਕ/ਸਲਾਹਕਾਰ
ਕਾਨਫਰੰਸ
 ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ
 ਿਵਸਥਾਰਤ ਸਕੂ ਲ ਿਦਨ ਮੌਕਾ
 ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂ ਲ
 ਹੋਰ ____________________________
 ਹੋਰ ____________________________
 ਹੋਰ ____________________________

ਮੇਰ ੇ ਦਖ਼ਲ :
ਚੁਣੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ:

ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ:

ਨਤੀਜਾ:

ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ:

ਨਤੀਜਾ:

ਮੇਰ ੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਮਰਥਨ :
ਚੁਣੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ:
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ਚੁਣੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ:

ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ:

ਨਤੀਜਾ:

8ਵ� ਗ�ੇਡ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ
► 8ਵ� ਗ�ੇਡ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਮੈਥ ਿਵੱਚ ਿਮਡਲ ਸਕੂ ਲ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਵਲ 3 ਹਾਸਲ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ
 ਲੈ ਵਲ 3 ਤ� ਹੇਠਲੇ ਿਮਡਲ ਸਕੂ ਲ ਮੈਥ ਸਟੇਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੋਰ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ 9ਵ� ਅਤੇ 10ਵ� ਗ�ੇਡ ਦੋਹਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਥ ਕੋਰਸ

ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਕੋਰਸ ਿਵੱਚ ਮੈਥ ਿਵੱਚ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।)

► 8ਵ� ਗ�ੇਡ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਮੈਥ ਿਵੱਚ ਿਮਡਲ ਸਕੂ ਲ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਵਲ 3 ਹਾਸਲ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ
 9ਵ� ਗ�ੇਡ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡ�ਟ ਲਰਿਨੰ ਗ 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 ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਇਸਤ� ਬਾਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ�ਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
E2SSB 6552 (2014): “ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂ ਲ 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 ਤੀਜੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਮੁਲ ਾਂਕ ਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
2014-2018 ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਘੋਿਸ਼ਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਪੀਲ ਛੋ ਟ
http://www.k12.wa.us/Assessment/GraduationAlternatives/ExpeditedAppeals.aspx
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ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਆਫ਼ ਅਕੈਡਿਮਕ ਅਚੀਵਮ�ਟ (CAA) ਲਈ ਸਟੇਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਵਕਲਪ
http://www.k12.wa.us/assessment/GraduationAlternatives/Options.aspx
ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਵੀਡ� ਸ (COE) ਨੂੰ 2017-18 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤ� ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
http://www.k12.wa.us/assessment/GraduationAlternatives/default.aspx

► SAT/ACT ਮੈਥ ਜਾਂ ਇੰਗਿਲਸ਼ ਲ� ਗਵੇਜ ਆਰਟਸ
(ELA) ਸਕੋਰ
► GPA ਤੁ ਲਨਾ (3.2 GPA ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ)
► ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ (AP) ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈ ਸ਼ਨਲ ਬੈਕਾਲੌ ਰੀਏਟ (IB) ਪ�ੀਿਖਆ ਸਕੋਰ
► ਡੁ ਅਲ ਕ�ੈਿਡਟ ਕੋਰਸ

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