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 درنو والدینو/سرپرستانو،

 

کال په ټولګي کې فارغېږي، هغوی به په دې پسرلي کې د یولسم ټولګي د زده کوونکو په څېر د نیوجرسي د فراغت د تسلط  2024هغه زده کوونکي چې د 

 N.J.S.A)ټولګي له زده کوونکو  م 11د نیوجرسي له قانون سره سم عمل کوي چې له مخې یې اړتیا ده د  NJGPA( ورکړي. NJGPAازموینه )

18A:7C-6) .دغه نوې ارزونه به په  څخه د ایالت د فراغت د تسلط ازموینه واخیستل شيELA 10، I  الجبر او هندسه کې د زده کوونکو تسلط و ارزوي

( غواړي چې د زده کوونکو د نومرو NJDOEکال کې او تر هغې وروسته به د فراغت لپاره یوه اړتیا وي. د نیوجرسي د پوهنې ریاست ) 2024په او 

 کال په جون/جوالی میاشت کې خپاره شي. 2023راپورونه د 

 

NJGPA  دELA له یوه جز او د ریاضیاتو له یوه جز څخه جوړ شوی دی او په هماغه پلېټف( ورمTestNav به ولېږدول شي کوم چې زده کوونکي د )

له دوه واحدونو و د  ELAد  NJGPAڅخه ورسره بلد دي.  Start Strong( او په دې مني کې له NJSLAنیوجرسي د زده کوونکو د ارزونو له سیستم )

 ي دي.دقیقې ځانګړې شو 90ریاضیاتو له دوه واحدونو څخه جوړ دی. د هر واحد د ازموینې لپاره 

 

ELA  دNJGPA  10جز چې د نیوجرسي د ( ټولګي د زده کوونکو د زده کړې له معیارونوNJSLS سره برابر وي، د دې لپاره جوړ شوی دی چې هغه )

ټوټې  کې د فراغت لپاره چمتو شوی دی. ارزونه له زده کوونکو څخه غواړي چې د معتبرو متنونو ELAدرجه و ارزوي په کومې کې چې زده کوونکو په 

هدو استناد که هغه کیسه ییزې وي یا غیر کیسه ییزې، ولولي او تجزیه او تحلیل یې کړي. له زده کوونکو څخه به همدارنګه غوښتنه وشي چې په متني شوا

 غېزناکه توګه لیکل وکړي.وکړي، معلومات او نظریات په متنونو کې ترتیب کړي، د کلیمو او عبارتونو معنا تعیین کړي او کله چې سرچینې تحلیل کوي په ا

 

هندسې سره سمون لري د دې لپاره جوړ شوی دی تر څو هغه اندازه و ارزوي په کومې کې چې زده  NJSLSالجبر او  Iد ریاضیاتو جز چې له  NJGPAد 

اتو له لویو مهارتونو څخه په استفادې کوونکی د ریاضیاتو په برخه کې فراغت ته چمتو شوی وي. ارزونه له زده کوونکو څخه غواړي تر څو ستونزې د محتوی

سره په تړاو ترالسه کړي دي.  له زده کوونکو څخه به همدارنګه غوښتنه  NJSLSالجبر او هندسې کې یې د ریاضاتو د تمریانو لپاره له  Iهوارې کړي چې په 

 ه ودې ورکولو، شنلو او کارولو سره هوارې کړي.وشي تر څو ریاضیکي استدالل څرګند کړي او د رښتینې نړۍ ستونزې د ریاضیکي موډلونو ته پ

 

NJGPA  مه نېټه په الر واچول شي؛ ستاسو د ښوونځي د مدیر له لوري به یو مشخص  13کال د مارچ په  2023ټولګي د زده کوونکو لپاره د  م 11به د

چې هغوی آنالین زده کړې او د ازموینو تمرینونه وګوري. زده  لپاره د چمتووالي یوه غوره الره دا ده NJGPAمهالوېش چمتو شي. ستاسو له ماشوم سره د 

ده کوونکو ته کړې به ستاسو ماشوم ته وښیي چې آنالین ازموینې څنګه کار کوي او له آنالین وسایلو څخه باید څنګه کار واخیستل شي. ازمېښتي ازموینې ز

کې کارول کېږي. زده کړې او ازمېښتي ازموینې په  NJGPAفرصت چمتو کوي تر څو له هغه فارمټ سره ځانونه بلد کړي چې په 

/https://nj.mypearsonsupport.com/njgpa .کې د السرسي وړ دي 

 

 سالکار سره اړیکه ټینګه کړئ. په درنښت،که چېرته تاسو کومه بېړنۍ پوښتنه یا اندېښنې لرئ، په مهربانۍ سره خپل د ماشوم د ښوونځي له 
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