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ਿਨਤਕ੍ਾਰਯ਼ੋਗ ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ/ਿਰਪਰਿਤ, 

 

2024 ਦੀ ਕ੍ਲਾਿ ਨ ਿੱਚ ਗਰਾਜ਼ੂਏਟ ਕ੍ਰਿ  ਾਲੇ ਨ ਨਦਆਰਥੀ ਇਿ ਬਿੰਤ ਨ ਿੱਚ ਨਗਆਰ ੀ ੀਂ ਕ੍ਲਾਿ ਦੇ ਨ ਨਦਆਰਥੀਆੀਂ  ਜੋਂ ਨਿਊ ਜਰਿੀ ਗਰੈਜ਼ੂਏਸ਼ਿ 

ਪਰ਼ੋਫੀਨਿਐ ੀਂਿੀ ਅਿੈਿਮੈਂਟ (NJGPA) ਲੈਣਗੇ। NJGPA ਨਿਊ ਜਰਿੀ ਕ੍ਿੰੂਿ ਦੀ ਅਿੁਪਾਲਣਾ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ ਨਜਿ  ਾਿਤ ੇਿਾਰੇ 11 ੀ ੀਂ ਕ੍ਾਲਿ ਦੇ 

ਨ ਨਦਆਰਥੀ (N.J.S.A 18A:7C-6) ਲਈ ਿਟੇਟ ਗਰੈਜ਼ੂਏਸ਼ਿ ਕੁ੍ਸ਼ਲਤਾ ਮੁਲਾੀਂਕ੍ਣ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿ ਾੀਂ ਮੁਲਾੀਂਕ੍ਣ ELA 10, ਅਲਜੈਬਰਾ 

I ਅਤੇ ਜੀਓਮੈਟਰੀ ਨ ਿੱਚ ਨ ਨਦਆਰਥੀਆੀਂ ਦੀ ਕੁ੍ਸ਼ਲਤਾ ਿੰੂ ਮਾਪੇਗਾ ਅਤੇ 2024 ਅਤ ੇਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੈਜ਼ੂਏਸ਼ਿ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਪੜਹਾਈ  ਾਿਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ 

ਮਾਪਦੰਡਾੀਂ ਨ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ੍ ਹ਼ੋ ੇਗਾ। ਨਿਊ ਜਰਿੀ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜ਼ੂਕ੍ੇਸ਼ਿ (NJDOE) ਿੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਕ੍ 2023 ਦੇ ਜੂਿ/ਜੁਲਾਈ ਨ ਿੱਚ ਨ ਨਦਆਰਥੀ 

ਿਕ਼੍ੋਰ ਨਰਪ਼ੋਰਟਾੀਂ ਜਾਰੀ ਕ੍ੀਤੀਆੀਂ ਜਾਣਗੀਆੀਂ। 

 

NJGPA ਨਜਿ ਨ ਿੱਚ ਇਿੱਕ੍ ELA ਕ੍ੰਪ਼ੋਿੈਂਟ ਅਤੇ ਇਿੱਕ੍ ਗਨਣਿੱ ਤ ਦਾ ਕ੍ੰਪ਼ੋਿੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿੰੂ ਉਿੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (TestNav) 'ਤੇ ਭੇਨਜਆ ਜਾ ੇਗਾ ਨਜਿ 

ਿਾਲ ਨ ਨਦਆਰਥੀ ਨਿਊ ਜਰਿੀ ਿਟਡੂੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਅਿੈਿਮੈਂਟ (NJSLA) ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਹਿ ਅਤ ੇਇਿ ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕ੍ਰਿਗੇ। 

NJGPA ਨ ਿੱਚ ELA ਲਈ ਦ਼ੋ ਯੂਨਿਟਾੀਂ ਅਤੇ ਗਨਣਿੱ ਤ  ਾਿਤ ੇਦ਼ੋ ਯੂਨਿਟਾੀਂ ਹਿ। ਹਰੇਕ੍ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਟੈਿਨਟੰਗ  ਾਿਤਾ 90 ਨਮੰਟ ਨਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

NJGPA ਦਾ ELA ਕ੍ੰਪ਼ੋਿੈਂਟ, ਜ਼ੋ ਗਰੇਡ 10 ਨਿਊ ਜਰਿੀ ਿਟਡੂੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਿਟੈਂਡਰਜ਼ (NJSLS) ਿਾਲ ਜੁਨੜਆ ਹ਼ੋਇਆ ਹੈ, ਿੰੂ ਉਿ ਨਡਗਰੀ ਿੰੂ 

ਮਾਪਣ  ਾਿਤੇ ਨਡਜ਼ਾਈਿ ਕ੍ੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਨਜਿ ਨ ਿੱਚ ਇਿੱਕ੍ ਨ ਨਦਆਰਥੀ ਿੇ ELA ਨ ਿੱਚ ਗਰੈਜ਼ੂਏਸ਼ਿ ਦੀ ਨਤਆਰੀ ਕ੍ਰਿ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਕ੍ੀਤਾ ਹੈ।  

ਮੁਲਾੀਂਕ੍ਣ  ਾਿਤੇ ਨ ਨਦਆਰਥੀਆੀਂ ਿੰੂ ਕ੍ਾਲਪਨਿਕ੍ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕ੍ਾਲਪਨਿਕ੍ ਦ਼ੋ ਾੀਂ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਰਮਾਨਣਕ੍ ਗਰੰਥਾੀਂ ਿੰੂ ਪੜਹਿ ਅਤੇ 

ਉਹਿਾੀਂ ਦਾ ਨ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕ੍ਰਿ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨ ਨਦਆਰਥੀਆੀਂ ਿੰੂ ਨਲਖਤੀ ਿਬੂਤ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਦੇਣ, ਟੈਕ੍ਿਟਾੀਂ ਨ ਿੱਚ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਅਤੇ ਨ ਚਾਰਾੀਂ ਿੰੂ 

ਿੰਸ਼ਲੇਨਸ਼ਤ ਕ੍ਰਿ, ਸ਼ਬਦਾੀਂ ਅਤ ੇ ਾਕ੍ਾੀਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਕ੍ਰਿ ਅਤ ੇਿਰ਼ੋਤਾੀਂ ਦਾ ਨ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕ੍ਰਦੇ ਿਮੇਂ ਪਰਭਾ ੀ ਢੰਗ ਿਾਲ ਨਲਖਿ ਦੀ  ੀ ਲ਼ੋੜ 

ਹ਼ੋ ੇਗੀ। 

 

NJGPA ਦਾ ਗਨਣਿੱ ਤ ਕ੍ੰਪ਼ੋਿੈਂਟ, ਜ਼ੋ ਅਲਜੈਬਰਾ I ਅਤ ੇਜੀਓਮੈਟਰੀ NJSLS ਿਾਲ ਜੁਨੜਆ ਹ਼ੋਇਆ ਹੈ ਿੰੂ ਉਿ ਨਡਗਰੀ ਿੰੂ ਮਾਪਣੀ  ਾਿਤ ੇਨਡਜ਼ਾਈਿ 

ਕ੍ੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਨਜਿ ਨ ਿੱਚ ਇਿੱਕ੍ ਨ ਨਦਆਰਥੀ ਿੇ ਗਨਣਿੱ ਤ ਨ ਿੱਚ ਗਰੈਜ਼ੂਏਸ਼ਿ ਦੀ ਨਤਆਰੀ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਕ੍ੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾੀਂਕ੍ਣ  ਾਿਤ ੇਨ ਨਦਆਰਥੀਆੀਂ ਿੰੂ 

ਗਨਣਿੱ ਤੀ ਅਨਭਆਿ  ਾਿਤ ੇNJSLS ਿਾਲ ਕ੍ੈਿਕ੍ਸ਼ਿ ਿਾਲ ਅਲਜੈਬਰਾ I ਅਤ ੇਜੀਓਮੈਟਰੀ ਨ ਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਮੁਿੱਖ ਿਮਿੱਗਰੀ ਕੁ੍ਸ਼ਲਤਾ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕ੍ਰਕ੍ੇ 

ਿਮਿੱਨਿਆ ਾੀਂ ਿੰੂ ਹਿੱਲ ਕ੍ਰਿ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨ ਨਦਆਰਥੀਆੀਂ ਿੰੂ ਗਨਣਿੱ ਤੀ ਤਰਕ੍ ਨ ਅਕ੍ਤ ਕ੍ਰਿ ਅਤ ੇਗਨਣਿੱ ਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨ ਕ੍ਾਿ, ਨ ਸ਼ਲੇਸ਼ਿ 

ਅਤੇ  ਰਤੋਂ ਕ੍ਰਕ੍ ੇਅਿਲ ਦਿੁੀਆੀਂ ਦੀਆੀਂ ਿਮਿੱਨਿਆ ਾੀਂ ਿੰੂ ਹਿੱਲ ਕ੍ਰਿ ਦੀ  ੀ ਲ਼ੋੜ ਹ਼ੋ ੇਗੀ। 

 

NJGPA 11 ੀ ੀਂ ਗਰੇਡ ਦੇ ਨ ਨਦਆਰਥੀਆੀਂ ਿੰੂ 13 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੇ ਹਫਤ ੇਨ ਿੱਚ ਪਰਸ਼ਾਨਿਤ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ; ਤੁਹਾਡੇ ਿਕੂ੍ਲ ਦੇ ਨਪਰੰਿੀਪਲ ਦਆੁਰਾ ਇਿੱਕ੍ 

ਹ਼ੋਰ ਖਾਿ ਸ਼ੈਨਡਊਲ ਪਰਦਾਿ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੰੂ NJGPA ਲੈਣ  ਾਿਤੇ ਨਤਆਰ ਕ੍ਰਿ ਨ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕ੍ਰਿ ਦੇ ਿਰ ਼ੋਤਮ ਤਰੀਨਕ੍ਆੀਂ 

ਨ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ੍ ਹੈ ਉਹਿਾੀਂ ਤੋਂ ਔਿਲਾਈਿ ਨਟਊਟ਼ੋਰੀਅਲ ਅਤ ੇਅਨਭਆਿ ਟੈਿਟਾੀਂ ਦੀ ਿਮੀਨਖਆ ਕ੍ਰ ਾਉਣਾ। ਨਟਊਟ਼ੋਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਿੰੂ ਨ ਖਾਉਣਗੇ 

ਨਕ੍ ਔਿਲਾਈਿ ਟੈਿਟ ਨਕ੍ ੇਂ ਕ੍ੰਮ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਔਿਲਾਈਿ ਟਲੂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਨਕ੍ ੇਂ ਕ੍ਰੀਏ। ਅਨਭਆਿ ਟੈਿਟ ਨ ਨਦਆਰਥੀਆੀਂ ਿੰੂ NJGPA 'ਤੇ 

 ਰਤੋਂ ਕ੍ੀਤ ੇਜਾਣ  ਾਲੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਹ਼ੋਣ ਦਾ ਮੌਕ੍ਾ ਪਰਦਾਿ ਕ੍ਰਦੇ ਹਿ। ਨਟਊਟ਼ੋਰੀਅਲ ਅਤ ੇਅਨਭਆਿ ਟੈਿਟ 

https://nj.mypearsonsupport.com/njgpa/ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਿ। 
 

ਜੇਕ੍ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕ਼੍ੋਈ ਿ ਾਲ ਜਾੀਂ ਨਚੰਤਾ ਾਾ ਹਿ ਤਾੀਂ ਨਕ੍ਰਪਾ ਕ੍ਰਕ੍ ੇਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਿਕੂ੍ਲ ਿਲਾਹਕ੍ਾਰ ਿਾਲ ਿੰਪਰਕ੍ ਕ੍ਰ਼ੋ। ਸ਼ੁਿੱਭਨਚੰਤਕ੍, 
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