ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰੀਅਰ, ਕਾਲਜ, ਅਤੇ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰ

OSPI Chris Reykdal, ਸਟੇਟ ਸੁਪਰਿਨਟੈਂਡੈਂਟ

ਰਾਜ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ
ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਕੇ-12 (K-12) ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਨਕ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗ੍ਰੇਡ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕਿਉਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?

ਸਖਤ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਨਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ-ਤੱ ਤ ਬਾਰੇ
ਗੰ ਭੀਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਿਅਰ, ਕਾਲਜ, ਅਤੇ
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ।

ਕਿਹੜੇ ਸਮੱ ਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਖਲਾਈ
ਮਾਨਕਮੌਜੂਦ ਹਨ?

ਮਾਨਕ 13 ਸਮੱ ਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਗਣਿਤ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ,
ਵਿਦਿਅਕ ਟੈਕਨੌਲੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕਿਉਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ,
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਕਲਪਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਜਾਂ
ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਟੈਸਟਿੰਗ ਡੇਟਾ ਸਕੂਲ, ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱ ਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਿੱ ਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਕਵਾਲਿਟੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸਟੇਟ ਟੈਸਟ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਹਨ?

ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰ ਘੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:

• ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ:
• ਗ੍ਡ
ਰੇ 3 ਤੋਂ 8 ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਰਟਰ ਬੈਲੰਸਡ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ)
• ਵਿਗਿਆਨ: ਗ੍ਡ
ਰੇ 5, 8, ਅਤੇ 11

5 ਉੱਚਤਮ
ਤੱਥ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ K-12 ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ
ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਬਾਰੇ

1

ਅਸਲ-ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂਂ

2

ਫ਼ਾਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ

3
4
5

ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਦੇ ਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ
ਹੁਨਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਲਾਸ
ਵਿਚ ਸਿੱ ਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ
ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਨਾ, ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ, ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ।
ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਉੱਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ
ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ
ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰ ਦ ਕਰੀਅਰ ਦੇ
ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ
ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱ ਚਲੇ ਫ਼ਾਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ
ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੈ

ਰਾਜ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ , ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ
ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਕੰ ਮ ਸਮੇਤ, ਕਈ ਸੰ ਕੇਤਕਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱਕ
ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਤਰੱ ਕੀ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨ
ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਹੀ ਮਾਨਕ

ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ
ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਿਅਰ, ਕਾਲਜ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਯੋਗ

Smarter Balanced tests (ਸਮਾਰਟਰ ਬੈਲੰਸਡ ਟੈਸਟਾਂਂ) ਨੂੰ
ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿੱ ਖਿਅਕਾਂ ਵਾਲੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਣ ਕਰਨ
ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ
ਕਰਕੇ www.WAtesting.com ਤੇ ਜਾਓ।

ਹੋਰ ਸਿੱ ਖੋ!

ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਨਕ

bit.ly/StateStandards
ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ CoreStandards@k12.wa.us

ਪਬਲਿਕ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ • WWW.K12.WA.US

ਰਾਜ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ

www.WAtesting.com
ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ StateTesting@k12.wa.us

ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲ:
http://bit.ly/2tRyZoO
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