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ਪਪ੍ਆਰੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਿਪਿਆਰਥੀ:  
 

ਇਸ ਬਸੰਤ ਿੀ ਰ ੁੱ ਤ ਤ ਸੀਂ ਇੰਗਪਲਸ਼-ਲੈਂਗਿੇਜ ਆਰਟਸ (ELA) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਪਿਤ ਪਿੁੱ ਚ ਸਮਾਰਟਰ ਬੈਲੈਂਸਡ (Smarter Balanced) ਮ ਲਾਂਕਿ ਪਿੁੱ ਚ ਭਾਗ ਲਿੋਗੇ। ਇਹ 

ਟੈਸਟ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਿ ਿਾ ਇੁੱਕ ਿਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ ਪਕ ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਿੋ ਪਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰਾਂ ਪਿੁੱ ਚ ਕਾਲਜ-ਪ੍ੁੱਧਰ ਿੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿ ਲਈ ਪਤਆਰ ਹੋ।  
 

ਤ ਹਾਡੇ ਿ ਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ਿਾਲਾ ਸਕੋਰ ਇੁੱਕ “ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਪ੍ੁੱਧਰ” (1 ਤੋਂ 4) ਨਾਲ ਅਨ ਕੂਪਲਤ ਹ ੰ ਿਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਿੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਪ੍ੁੱਧਰ ਬਾਰੇ ਜਾਿਨਾ ਤ ਹਾਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਹਾਈ 

ਸਕੂਲ ਕੋਰਸਾਂ ਿੀ ਚੋਿ ਕਰਨ ਪਿੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਪਜਹੜੇ ਤ ਹਾਡੀ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਿ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਤ ਹਾਨੰੂ ਿਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਆਰੀ ਕਰਾਉਿਗੇ। 
 

ਤ ਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਤ ਹਾਡੇ ਸਕੋਰਾਂ ਨੰੂ ਤ ਹਾਡੇ ਟੈਸਟਾਂ ਪਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿ ਤੋਂ ਕ ਝ ਹੀ ਹਫ਼ਪਤਆਂ ਬਾਿ, ਇਲੈਕਟਰਾਪਨਕ ਮਾਪਧਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਹ ੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਤ ਹਾਨੰੂ 

ਸਤੰਬਰ ਤੁੱਕ ਆਪ੍ਿੇ ਸਕੂਲ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਤੋਂ ਤ ਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਰ ਬੈਲੈਂਸਡ (Smarter Balanced) ਸਕੋਰਾਂ ਿੀ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਕਾਪ੍ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ।  
 

ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਪ੍ੁੱਧਰ 3 ਜਾਂ 4 ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤ ਸੀਂ ਇੁੱਕ ਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਿੇਿ ਅਤੇ ਮਪਹੰਗੀਆਂ ਰੈਮੇਪਡਅਲ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਿੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 
ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਿ ਿਾਲੇ ਸਾਲ ਪਿੁੱ ਚ ਕਾਲਜ ਪਿੁੱ ਚ ਿਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲੈਂਿ ੇਹੋ। ਿੇਸ਼ ਭਰ ਿੇ 220 ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਪ੍ਬਪਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਅਤ ੇ

ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ, ਇਹ ਿਰਸਾਉਿ ਲਈ ਪਕ ਉਹ ਕਾਲਜ ਕੋਰਸਿਰਕ ਲਈ ਪਤਆਰ ਹਨ, ਸਮਾਰਟਰ ਬੈਲੈਂਸਡ (Smarter Balanced) ਸਕੋਰਾਂ 
ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੇਂਿ ੇਹਨ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿ ਿਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਿੀ ਸੰਪ੍ੂਰਨ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਿੇਖ ੋhttp://bit.ly/SBA-HigherEd।  
 

ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ 10ਿੇਂ ਗਰੇਡਰ ਿਜੋਂ ਇੁੱਕ ਜਾਂ ਿੁੱ ਧ ਸਮਾਰਟਰ ਬੈਲੈਂਸਡ (Smarter Balanced) ਟੈਸਟਾਂ ਪਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰ ਿੇ ਹੋ ਅਤੇ 3 ਜਾਂ 4 ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤ ਹਾਨੰੂ 11ਿੇਂ 
ਗਰੇਡਰ ਿਜੋਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਪਿੁੱ ਚ ਿ ਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ 10ਿੇਂ ਗਰੇਡਰ ਿਜੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿ,ੇ ਤ ਸੀਂ 11ਿੇਂ ਗਰੇਡ ਪਿੁੱ ਚ ਇਸ ਟੈਸਟ 

ਪਿੁੱ ਚ ਿ ਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੋਗੇ। 
 

ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਪੱਧਰ 2 ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਕਰੋ ਪਕ ਤ ਹਾਡਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ELA ਜਾਂ ਗਪਿਤ ਪਿੁੱ ਚ ਇੁੱਕ “ਬਪਰੁੱ ਜ ਟੂ ਕਾਲਜ” ਕੋਰਸ ਿੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਮਹੁੱਤਿਪ੍ੂਰਨ ਇੁੱਕ-ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਿ ਤੁੱ ਕ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਪਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਿ ੇਹਨ। 

ਤ ਸੀਂ ਅਜੇ ਿੀ ਿਾਪਸ਼ੰਗਟਨ ਿੇ 34 ਪ੍ਬਪਲਕ ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਪਿੁੱ ਚੋਂ ਪਕਸੇ ਪਿੁੱ ਚ ਿੀ ਪ੍ਲੇਸਮੈਂਟ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਰੈਮੇਪਡਅਲ ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਿੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ 

ਤ ਸੀਂ ਇੁੱਕ ਬਪਰੁੱ ਜ ਕੋਰਸ ਪਿੁੱ ਚ B ਜਾਂ ਿਧੀਆ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਪ੍ਿੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਿ ਿਾਲੇ ਸਾਲ ਪਿੁੱ ਚ ਿਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਿ ੇਹੋ। 
 

ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਪੱਧਰ 1 ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤ ਸੀਂ ਅਜੇ ਿੀ ਕਾਲਜ ਜਾਿ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਲੋੜੀਂਿਾ ਪਨਿੱਜੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਿੇ ਸਕੂਲ 

ਨਾਲ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਿ ਿੀ ਚੋਿ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤ ਹਾਨੰੂ ਰੈਮੇਪਡਅਲ ਕੋਰਸਾਂ ਪਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿਾ ਪ੍ੈ ਸਕਿਾ ਹੈ। 
 

ਿਧੇਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੇਖ ੋwww.wsac.wa.gov/college-readiness। ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ, ਆਪ੍ਿੇ ਅਪਧਆਪ੍ਕਾਂ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਾਊਂਸਲਰ, ਜਾਂ 
ਕਰੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। 
 

ਸ਼ ਭਪਚੰਤਕ, 
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