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"ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਲੇ ਸ੍ਮੇ�ਟ" ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਦੀ ਪ੍ਲੇ ਸ੍ਮੇ�ਟ, "ਤਕਨੀਕੀ", "ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ" ਅਤੇ "ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ
ਪ�ਸਤੁਤੀ" ਕੋਰਸ ਅਤੇ "ਅਕਾਦਿਮਕ ਦਖ਼ਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (ਏ ਆਈ ਏਸ)"

I. ਮੂਲ ਟੀਚੇ
1.

ਇੱ ਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ, ਿਸੱ ਖਣ, ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵਤੀਰੇ ਿਵਕਾਸ
ਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱ ਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹ�।

2.

ਅਿਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ
ਕਾਬਲੀਅਤ, ਹੁਨਰ, ਸੰ ਕਲਪ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹ�।

3.

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜੋਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਯਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

II.ਨੀਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਅਸੂਲ
1.

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਲੇ ਸਮਟ ਿਵੱ ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਮਾਪਦੰ ਡ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈ।
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2.

ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਦੀ

ਪਲੇ ਸਮਟ

ਿਵੱ ਚ

ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ਸਟਾਫ

ਦੀ

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਹੈ।

3.

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਿਧਐਨ, ਗਿਣਤ, ਸੰ ਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ
ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।

4.

ਪਲੇ ਸਮਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਣ ਲਈ ਦੋਨ� ਐਲੀਮੇ�ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਮਲ ਅਤੇ
ਪੜ�ਾਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

5.

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਪਲੇ ਸਮਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਿਵਚ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਹੈ।
ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰ ਭਵ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

III.

ਪਲੇ ਸਮਟ
2015)
1.

(ਪੁਰਾਣੇ
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ਗਰੇਡ

ਦਾਖਲ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਲਈ

ਸਤੰ ਬਰ

ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਨੂੰ ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ
ਉਿਚਤ ਪ�ਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ

ਨੂੰ ਨਯੂ ਯੋਰਕ ਸਟੇਟ ਏਜੁਕੇਸ�ਨ ਿਵਭਾਗ ਜ� ਿਜਲੇ ਦੇ ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਪਰੀਿਖਆ ਉਪਲਬਧ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਸੋਚਯਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2.

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਉਪਰ-ਦੀ ਔਸਤ ਸਫਲਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ੇਰਣਾ, ਸਟੇਟ
ਅਸੈਨ੍ਮੇ�ਟ ਤੇ ਉਸ�ਾਦਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਇੱ ਕ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ,
ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਗਯਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਉਿਚਤ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਯੋਿਜਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਯੂ ਯੋਰਕ ਸਟੇਟ ਏਜੁਕੇਸ�ਨ ਿਵਭਾਗ

ਜ� ਿਜਲੇ ਦੇ ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਪਰੀਿਖਆ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਸੋਚਯਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3.

ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਅਸੇਸ੍ਮੇ�ਟ, ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਪਿਰਖਯਾ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਅਕਾਦਿਮਕ ਪੈਮਾਨ� ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਿਹਯੋਗ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਰਖਦੇ ਹਨ ਲਈ, ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਿਤਆਰੀ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਿਜਹੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੋ ਕਲ ਿਵਕਸਤ ਪਿਰਖਯਾ ਰਾਈ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ
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ਤੱ ਕ ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਪਿਰਖਯਾ ਲੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
4.

ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਦੀ ਅਕਾਦਿਮਕ ਦਖਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ
ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਜਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸੇਵਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਿਮਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ AIS ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਿਮਆਰ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਗਯਾ ਹੈ।
IV. ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ
1.

ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੇ ਸਮਟ ": ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੋਰਸ ਦਾ
ਅਿਧਐਨ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਬੋਰਡ ਦੇ AP ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਰਸ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਿਜਸ ਿਵਸ਼ੇ
ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਰਸ� ਿਵੱ ਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲਜ

ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ, ਜ� ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਿਵੱ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਾਈਨਲ
ਪਿਰਖਯਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੇ ਸਮਟ ਪਿਰਖਯਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। .

2.

"ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸ":, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਗ�ੇਡ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ੇ ਹਨ ਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਪ�ਵੇਿਗਤ ਜ� ਉਦਾਰਤਾ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਰਸ� ਿਵੱ ਚ,

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਜ� ਿਜ਼ਲ�ਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਫਾਈਨਲ
ਪਿਰਖਯਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਪਿਰਖਯਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀ ਹੈ ਤੇ
ਿਦੱ ਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਉਿਚਤ ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਪਿਰਖਯਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
3.

"ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਕੋਰਸਜ": ਗ�ੇਡ 9,10,11 ਤੇ 12 ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ
ਪਿਰਖਯਾ ਨਯੂ ਯੋਰਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦਵਾਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਯਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਰਸ�

ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਦੀ ਨਯੂ ਯੋਰਕ ਸਟੇਟ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ
ਉਿਚਤ ਰੀਜੇ�ਟ ਪਿਰਖਯਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
4.

"ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਿਤਆਰੀ ਕੋਰਸ":ਕੋਰਸ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲੋ
ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਅਕਾਦਿਮਕ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ� ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਲੇ ਵਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਕੋਰਸ ਿਵਚ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਲੋ ਕਲ ਿਵਕਸਤ ਪਿਰਖਯਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਿਵੱ ਚ ਉਿਚਤ
3

ਅਨੁਕਲ
ੂ ਣ ਹੈ, ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਪਿਰਖਯਾ ਦੀ ਤਯਾਰੀ ਤਕ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।

5.

"ਅਕਾਦਿਮਕ ਦਖਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (AIS)": ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਰਟਸ,
ਗਿਣਤ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਿਮਆਰ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ
ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਗਯਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵ� ਦੋ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ:
·
ਵਾਧੂ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਿਕ ਿਨਯਿਮਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹਦਾਇਤ; ਅਤੇ / ਜ
·

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਦਿਮਕ
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਨਰਧਾਰਨ,ਸਟੇਟ ਅਸੇਸ੍ਮੇ�ਟ, ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਪਿਰਖਯਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਿਮਕ ਉਪਾਅ ਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ' ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਛਾਣ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
V. ਪਲੇ ਸਮਟ (ਗ�ੇਡ 7 ਦੇ ਦਾਖਲ ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਲਈ) ਸਤੰ ਬਰ 2015 ਦੇ ਬਾਅਦ
1.

ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਨੂੰ ਸੰ ਗਿਠਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸ ਦੇ, ਗ�ੇਡ 7 ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਮਾਿਜਕ
ਅਿਧਐਨ, ਗਿਣਤ, ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਗਰੇਡ 8 ਿਵਚ ਇਨਟੈਗਰੇਿਟਡ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰ੍ਸੇਜ
ਅੰ ਗ�ਜ਼
ੇ ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ

ਨੂੰ ਨਯੂ ਯੋਰਕ ਸਟੇਟ ਏਜੁਕੇਸ�ਨ ਿਵਭਾਗ ਜ� ਿਜਲੇ ਦੇ ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਪਰੀਿਖਆ ਉਪਲਬਧ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਸੋਚਯਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2.

ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਅਸੇਸ੍ਮੇ�ਟ, ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਪਿਰਖਯਾ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਅਕਾਦਿਮਕ ਪੈਮਾਨ� ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਕਾਦਿਮਕ
ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਲੋ ੜ ਰਖਦੇ ਹਨ ਲਈ, ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਿਤਆਰੀ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੋ ਕਲ ਿਵਕਸਤ ਪਿਰਖਯਾ ਰਾਈ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱ ਕ ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਪਿਰਖਯਾ ਲੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

4

3.

ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਦੀ ਅਕਾਦਿਮਕ ਦਖਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਜਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸੇਵਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਿਮਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ AIS ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਿਮਆਰ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਗਯਾ ਹੈ।
VI. ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ
1.

"ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੇ ਸਮਟ": ਕਾਲਜ ਬੋਰਡ ਦੇ AP ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵਚ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਿਧਐਨ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪਰਸੁ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ�� ਕੋਰਸ� ਿਵੱ ਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਕਾਲਜ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੇ ਸਮਟ ਪਿਰਖਯਾ ਦੇਣਗੇ।

2.

"ਇਨਟੈਗਰੇਿਟਡ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸ": ਗਰੇਡ 7 ਿਵਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਿਧਐਨ,
ਗਿਣਤ ਹੈ, ਗਰੇਡ 8 ਿਵਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਅਿਧਐਨ ਕੋਰਸ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਵਖਮ ਸੈਿਟੰ ਗ ਉਦਾਰਤਾ ਯਾ ਪ�ਵੇਿਗਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਦਾ ਉਿਚਤ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨਰਧਾਰਨ ਦਾ ਜਾਯਜਾ ਲੇ ਣਾ ਦਰਕਾਰ
ਹੋਵੇਗਾ।

3.

"ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸ":ਗਰੇਡ 8 ਦੇ ਲਈ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਿਧਐਨ, ਗਿਣਤ, ਿਵਿਗਆਨ
ਅਤੇ ਗ�ੇਡ 9, 10, 11 ਅਤੇ 12 ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵ ਭਾਸ਼ਾ, ਕੋਰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਅਿਧਐਨ

ਇੱ ਕ

ਪ�ਵੇਿਗਤ

ਜ�

ਉਦਾਰਤਾ

ਪ�ੋਗਰਾਮ

ਨੂੰ

ਪਰਸੂ

ਕਰਦੇ

ਹਨ

ਇਹ ਕੋਰਸ� ਿਵੱ ਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਜ�

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਫਾਈਨਲ ਪਿਰਖਯਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ
ਪਿਰਖਯਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀ ਹੈ ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਉਿਚਤ ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਪਿਰਖਯਾ
ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
4.

"ਰੀਜੇ�ਟ ਕੋਰ੍ਸੇਜ": ਗ�ੇਡ 9,10,11 ਤੇ 12 ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵਚ ਨਯੂ ਯੋਰਕ ਸਟੇਟ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਰੀਜੇ�ਟ ਪਿਰਖਯਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦ�ਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਰਸ�

ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਦੀ ਨਯੂ ਯੋਰਕ ਸਟੇਟ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ
ਉਿਚਤ ਰੀਜੇ�ਟ ਪਿਰਖਯਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
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5.

"ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਿਤਆਰੀ ਕੋਰਸ":ਕੋਰਸ� ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲੋ
ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਅਕਾਦਿਮਕ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ� ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਲੇ ਵਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਕੋਰਸ ਿਵਚ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਲੋ ਕਲ ਿਵਕਸਤ ਪਿਰਖਯਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਿਵੱ ਚ ਉਿਚਤ

ਅਨੁਕਲ
ੂ ਣ ਹੈ, ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਪਿਰਖਯਾ ਦੀ ਤਯਾਰੀ ਤਕ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।

6.

"ਅਕਾਦਿਮਕ ਦਖਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (AIS)": ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਰਟਸ,
ਗਿਣਤ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਿਮਆਰ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ
ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਗਯਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵ� ਦੋ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ:
·
ਵਾਧੂ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਿਕ ਿਨਯਿਮਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹਦਾਇਤ; ਅਤੇ / ਜ
·

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਦਿਮਕ
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਨਰਧਾਰਨ,ਸਟੇਟ ਅਸੇਸ੍ਮੇ�ਟ, ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਪਿਰਖਯਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਿਮਕ ਉਪਾਅ ਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ' ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਛਾਣ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
VII.ਸੁਪਰਡੰ ਟ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਿਨਯਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਣਗੇ।
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