
ਐਵਰੀ ਸਟੂਡਂੈਟ ਸਕਸੀਡਸ ਐਕਟ (ESSA) ਨੰੂ 10 
ਦਸੰਬਰ 2015  ਨੰੂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕ ੇਕਾਨੰੂਨ ਵਿੱਚ ਬਦਵਿਆ ਵਿਆ 
ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ 1965 ਦੇ ਐਿੀਮੈਂਟਰੀ ਐਡਂ ਸਕੰੈਡਰੀ ਐਜੂਕਸ਼ੇਨ 
ਐਕਟ (ESEA)ਨੰੂ ਮੜੁ-ਅਵਿਕਾਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ESSA ਉਸ ਕੰਮ ਨੰੂ 
ਅੱਿ ੇਿਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਸਬੇੂ, ਿੋਕਿ ਐਜੂਕਸ਼ੇਨਿ ਏਜੰਸੀਆਂ 
(LEAs), ਸਕਿੂ ਵਡਸਵਟਰਿਕਟਾਂ, ਚਾਰਟਰ ਸਕਿੂਾਂ, ਟਰਿਾਇਬਿ ਸਕਿੂਾਂ, 
ਅਤੇ ਸਕਿੂਾਂ ਨੇ ਵਿਛਿੇ ਕਝੁ ਸਾਿਾਂ ਦੌਰਾਨ ਿਾਿ ੂਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੜੁ ਤੋਂ 
ਅਵਿਕਾਰ ਦੇਣ ਿਾਿਾ ਕਾਨੰੂਨ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿਈ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ 
ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਿੀਆ ਅਵਿਆਿਕਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ESSA ਦੇ ਵਹੱਸ ੇਿੱਜੋਂ, LEA ਅਤੇ ਸਕਿੂਾਂ ਨੰੂ 
ਿਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਵਿਆਂ ਨੰੂ ਅੱਿ ੇਵਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
1. ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਵਰਿੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵਕ 

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਕਿੇਂ ਿਰਿਿਤੀ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ
2. ਅਵਿਆਿਕਾਂ ਅਤੇ ਿੜਾ੍ਈ ਸਬੰਿੀ ਅਰਿ-ਿੇਸ਼ਾਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਿੇਸ਼ਾਿਰ ਯੋਿਤਾਿਾਂ। 
3. ਸੂਚਨਾ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਅਵਿਆਿਕ ਕੋਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੀਵਮਤ 

ਿਰਿਮਾਣੀਕਰਣ/ਿਾਇਸੈਂਸ ਹੈ।
4. ਰਾਜ ਦੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਿੁਾਂਕਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
5. ਮਿੁਾਂਕਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੇੂ ਜਾਂ LEA ਨੀਤੀ-ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਭਾਿੀਦਾਰੀ।

ਹਰੇਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਿਈ ਵਰਿੋਰਟ ਕਾਰਡ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਵਕੰਨੀ ਚੰਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਟਿ I, ਿਾਰਟ 
A ਿਰਿੋਿਰਾਮ ਚਿਾਉਣ ਿਾਿੇ ਸਕਿੂਾਂ ਨੰੂ ਿਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਿਈ ਵਰਿੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਇਹ ਦੱਸੇ ਵਕ ਉਸ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਰੀਵਡੰਿ, ਇੰਿਵਿਸ਼ 
ਿੈਂਿਿੇਜ਼ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਮੈਥੇਮਵੈਟਕਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿੁਾਂਕਣ ‘ਤੇ 
ਵਕੰਨੇ ਿਿੀਆ ਅੰਕ ਿਏ ਹਨ।

ਟਾਈਟਲ I, ਪਾਰਟ A ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ LEAs ਅਤੇ ਸਕੂਿਾਂ 
ਨੰੂ ਅਵਜਹੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਦਖਿ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਟਾਈਟਿ I, ਿਾਰਟ A ਿਰਿੋਿਰਾਮ, ESSA ਦੁਆਰਾ ਚਿਾਏ 
ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਰਿੋਿਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ 
ਿਰਿੋਿਰਾਮ ਹਨ ਵਜਹਨਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸਕੂਿ ਟਾਈਟਿ I, ਿਾਰਟ A 
ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ,- ਸਕੂਿ-ਵਿਆਿੀ ਅਤੇ 
ਟੀਚਾ-ਬੱਿ ਸਹਾਇਤਾ। 
• ਸਕੂਿ-ਵਿਆਿੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ—

ਅਕਾਦਵਮਕ ਿੋੜਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ—ਿਿੀਕ ਿੜ੍ਾਈ ਕਰਨ 
ਿਈ ਯੋਿ ਹਨ ਵਜਸ ਿਈ ਇਹ ਸੰਘੀ ਿਰਿੋਿਰਾਮ ਮਾਿੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਿੇਿਾ।

• ਟੀਚਾ-ਬੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਇਹੀ ਬੈਨੀਵਫਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ 
ਸੰਭਿ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਰ ਵਸਰਫ ਅਕਾਦਵਮਕ ਿੋੜਾਂ ਦੇ 
ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਿੇਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿਈ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
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ਯੂ.ਐਸ. ਵਡਿਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 
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OSPI ਵਿੰਿ, ਨਸਿ, ਿੰਥ, ਿਰਮ, ਰੰਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਿ, ਉਮਰ, ਸਵਤਕਾਰ ਨਾਿ 
ਵਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਵਮਿਟਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਿਛਾਣ ਸਮੇਤ 
ਵਜਨਸੀ ਵਦਿਚਸਿੀ ਵਿੰਿੀ ਿਰਿਿਟਾਅ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਸੰਿੇਦੀ, ਮਾਨਵਸਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ 
ਅਸਮਰਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਿੀ, ਜਾਂ ਅਸਮਰਥਾ ਿਾਿੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਸਖਿਾਈ 
ਿਰਿਾਿਤ ਕੁੱ ਤਾ ਿਾਈਡ ਜਾਂ ਸੇਿਾ ਜਾਨਿਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਵਕਸੇ ਵਿਤਕਰੇ 
ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਸਾਰੇ ਿਰਿੋਿਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤਕ ਬਰਾਬਰ ਿਹੁੰ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਕਵਥਤ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਿਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਇਕਿੈਵਿਟੀ ਐਡਂ ਵਸਵਿਿ ਰਾਈਟਸ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੰੂ (360)725-6162 ‘ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਿਤੇ ‘ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: P.O. Box 47200 Olympia, WA 98504-7200.



ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਐਜੂਕੇਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯਰੋ ਗਤਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਟਾਈਟਿ I, ਿਾਰਟ A ਸਕੂਿਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਿਾਿੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਮਾਵਿਆਂ ਨੰੂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿੜਾ੍ਊਣ ਿਾਿੇ ਅਵਿਆਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਿ-ਿੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਰਿਾਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਯਰੋ ਗਤਾਵਾਂ
ਅਵਿਆਿਕਾਂ ਿਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਦੱਤੀ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਕਸੇ ਅਵਿਆਿਕ ਦੀਆਂ ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਜ਼ਰੂਰ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ -

 9 ਦੇ ਅਵਿਆਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਿਰਿੇਡ ਿੱਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਿਆਿਕ ਿੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਅਤੇ ਿਾਇਸੈਂਸ ਿੈਣ ਦੇ 
ਮਾਿਦੰਡ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 9 ਦਾ ਅਵਿਆਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਰਿੋਵਿਜ਼ਨਿ ਔਹਦੇ ਤਵਹਤ ਿੜ੍ਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਮਾਵਿਅਮ ਨਾਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਜਾਂ ਿਾਇਸੈਂਸ ਿੈਣ ਦੇ 
ਮਾਿਦੰਡ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਦੱਤੀ ਿਈ ਹੈ।

 9 ਦਾ ਅਵਿਆਿਕ, ਅਵਿਆਿਕ ਦੇ ਿਰਿਮਾਣੀਕਰਨ ਿਾਿੇ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਿੜ੍ਾ ਵਰਹਾ ਹੈ।

ਪੈਰਾਐਜੂਕੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਰੋ ਗਤਾਵਾਂ
ਟਾਈਟਿ I, ਿਾਰਟ A ਿਰਿੋਿਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਅਰਿ-ਿੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਨੰੂ ਿਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਕਸੇ ਿਰਿਮਾਣੀਵਕਰਿਤ ਅਵਿਆਿਕ ਦੀ ਵਨਿਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਸਕੂਿ-ਵਿਆਿੀ ਿਰਿੋਿਰਾਮ ਚਿਾਉਣ ਿਾਿੇ ਸਕਿੂਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਿੈਰਾਐਜੂਕੇਟਰਾਂ ਨੰੂ ਿਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੇਸ਼ੇਿਰ ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਿੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਚੇ ਿਾਿੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਿੋਿਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਿਰਿਮਾਣੀਵਕਰਿਤ ਅਵਿਆਿਕ ਦੀ ਵਸੱਿੀ ਵਨਿਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਵਹਣ ਿਾਿੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੈਰਾਐਜੂਕੇਟਰ ਨੰੂ 
ਿਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੇਸ਼ੇਿਰ ਯੋਿਤਾਿਾਂ ਿੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਟਾਈਟਿ I, ਿਾਰਟ A ਿਰਿੋਿਰਾਮ ਦੀਆਂ ਿੋੜਾਂ ਿੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਿਈ, ਿੈਰਾਐਜੂਕੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿੋ ਹਾਈ ਸਕੂਿ ਵਡਿਿੋਮਾ ਜਾਂ GED ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ: 

 9 ਵਕਸੇ ਉੱਚ ਵਸੱਵਖਆ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਿ ਦੀ ਿੜਾ੍ਈ ਿੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ; ਜਾਂਸਹਾਇਕ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਵਡਿਰੀ ਹਾਸਿ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ; ਜਾਂ
 9 ਜਾਂਸਹਾਇਕ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਵਡਿਰੀ ਹਾਸਿ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ; ਜਾਂ
 9 ETS ParaPro ਮੁਿਾਂਕਣ ਿਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ। ਮੁਿਾਂਕਣ ਿਠਨ, ਵਿਖਾਈ, ਅਤੇ ਿਵਣਤ ਸਬੰਿੀ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿੈਮਾਇਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ; 
 9 ਿਵਹਿਾਂ ਮੁਕੰਮਿ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਖਿਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਿਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਰਨੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 

ਿੋਰਟਫੋਿੀਓ ਅਤੇ ਅਿਰਿੈਂਵਟਸਵਸ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਦਾਖਿੇ ਿਈ ਿੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ; ਿਰ ਆਵ਼ਿਸ ਆਫ ਸੁਿਵਰਨਟੈਂਡੈਂਟ ਆ਼ਿ ਿਬਵਿਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 
((OSPI) ਇਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਿਾ।   

ਸੂਚਨਾ ਜੇ ਧਦਆਰਥੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰੋ ਲWA ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਮਾਣੀਕਰਣ/ਲਾਇਸਂੈਸ ਸਬੰਿੀ ਸੀਧਮਤ ਲਰੋ ੜਾਂ ਹਨ
ਮਾਵਿਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਂਬੱਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਨੋਵਟਸ ਵਮਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਵਜਹਾ ਅਵਿਆਿਕ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਿਿਾਤਾਰ 
ਚਾਰ ਹ਼ਿਵਤਆਂ ਤੋਂ ਿੱਿ ਿਈ ਅਵਜਹੇ ਅਵਿਆਿਕ ਦੁਆਰਾ ਿੜ੍ਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ ਵਜਸ ਕੋਿ ਸੀਵਮਤ ਰਾਜ ਦਾ ਿਰਿਮਾਣੀਕਰਣ/ਿਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਅਵਿਆਿਕ 
ਅਤੇ ਿੜ੍ਾਈ ਸਬੰਿੀ ਅਰਿ-ਿੇਸ਼ਾਿਰ ਦੀਆਂ ਿੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਿਾਈਨ ਇਸ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿਿੋ:

ਿਰਿੋਫੈਸ਼ਨਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਬੋਰਡ (PESB) www.pesb.wa.gov  ਜਾਂ 
ਟਾਈਟਿ II, ਿਾਰਟ A–ਅਵਿਆਿਕ ਅਤੇ ਵਿਰਿੰ ਸੀਿਿ ਕੁਆਵਿਟੀ:  www.k12.wa.us/TitleIIA

ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮਾਵਿਆਂ ਨੰੂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਡਸਵਟਰਿਕਟ ਦੁਆਰਾ ਿੋੜੀਂਦੇ ਹਰੇਕ ਮਿੁਾਂਕਣ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਮਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਿਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
1. ਮੁਿਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਿਸਤੂ।
2. ਮੁਿਾਂਕਣ ਦਾ ਮਕਸਦ। 
3. ਿੋੜ ਦਾ ਸਰੋਤ।

ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਿਿਬਿ ਹੈ, ਤਾਂ LEAs ਅਤੇ ਸਕੂਿਾਂ ਨੰੂ ਿਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਆਿਣੀਆਂ ਿੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਿੋਸਟ ਕਰਨ 
ਸਮੇਤ):

 9 ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮਾਂ ਵਮਆਦ ਅਤੇ ਮੁਿਾਂਕਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਿਮ। 
 9 ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਟ।

ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ LEA ਨੀਤੀ-ਧਵਧਦਆਰਥੀ ਦੀ 
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਰੇਕ ਸਕੂਿੀ ਿਰ੍ੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, LEA ਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ/ਵਿਤਾ ਨੰੂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ 
ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 1111(b)(2), ਅਤੇ ਸੂਬੇ 
ਜਾਂ LEA ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਿਏ ਵਕਸੇ ਿੀ ਮਿੁਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਦਆਰਥੀ 
ਦੀ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਿ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਜਾਂ LEA ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਿ 
ਸਕਦੇ ਹਨ (ਅਤੇ LEA ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਿੀ)। ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਿਾਜ਼ਮੀ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਵਜਹੇ ਮੁਿਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਿਰਿਵਕਵਰਆ, ਜਾਂ 
ਮਾਵਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਵਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਜੱਥੇ ਿਾਿੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਿੇ। 
[ESSA ਸੈਕਸ਼ਨ 1112 (e)(2)(A)]

ਸੂਬੇ ਦੀ ਟੈਸਧਟੰਗ ਦੀ ਲਰੋ ੜ ਧਕਉ ਂਹੰੁਦੀ ਹੈ?  ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 
ਸਕੂਿ ਵਡਸਵਟਰਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹਨ। ਿਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ 
ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਾਿਜ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਿੱਿ ਵਕਿੇਂ 
ਅੱਿੇ ਿੱਿ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਵਡਸਵਟਰਿਕਟਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ ਵਕ ਕੀਸੂਬੇ ਦੀ 
ਿੜ੍ਾਈ ਦੇ ਵਮਆਰ  ਿੂਰੇ ਕਰਨ ਿਈ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿੜ੍ਾਉਣ ਿਾਸਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਵਣਆ ਵਿਆ ਿਾਠਕਰਿਮ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਟੈਸਵਟੰਿ ਦੀ ਿੋੜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ (RCW 28A.230.095)  
ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨ  (Elementary and Secondary Education Act). 
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਮੁਿਾਂਕਣ ਦੇ ਅਕਸਰ ਿੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਿਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ 
ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਵਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਿੋੜ ਵਕਉਂ ਹੈ :
www.k12.wa.us/assessment/StateTesting/FAQ.aspx 


