ਉਹ ਚੀਜ ਼ਾਂ ਜੋ ਨਿਊ ਯ ਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ‘ਐਵਰੀ ਸਟੂ ਡਟ
ੈਂ
ਸਕਸੀਡਜ ਐਕਟ’ (Every Student Succeeds Act)
ਬ ਰੇ ਹਰ ਮ ਪੇ ਿੂ ੂੰ ਪਤ ਹੋਣੀਆ਼ਾਂ ਚ ਹੀਦੀਆ਼ਾਂ ਹਿ
]

ESSA ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਮ ਅਿੇ ਨਕਉਂ ਰੱਖਦ ਹੈ?
ਮ ਨਪਆ਼ਾਂ ਿੂ ੂੰ ਕੀ ਜ ਣਿ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ?
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ਐਵਰੀ ਸਟੂ ਡੈਂਟ ਸਕਸੀਡਜ ਐਕਟ (ESSA) ਇੱਕ ਸੂੰਘੀ ਕਿੂ ੂੰਿ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧ ਰਤ ਕਰਦ ਹੈ ਨਕ ਸਰਕ ਰੀ ਸਕੂ ਲ ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹ ਇਤ
ਕਰਿ ਲਈ ਪ੍ ਼ਾਂਤ ਸੂੰਘੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਸਤੂੰਬਰ 2017 ਨਵੱਚ, ਨਿਊ ਯ ਰਕ ਸਟੇਟ ਿੇ ਲਗਭਗ $ 1.6
ਨਬਲੀਅਿ ਫੂੰਡ ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਿ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਹ ਹਰ ਸ ਲ ESSA ਤਨਹਤ ਪ੍ ਪਤ ਕਰਦ ਹੈ।
ਨਿਊ ਯ ਰਕ ਸਟੇਟ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਨਦ੍ ੜ ਸੂੰਕਲਪ ਹੈ ਨਕ ਸਕੂ ਲ ਨਵੱਚ ਸ ਰੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਸਫਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧਣਫੁ ੱਲਣ ਚ ਹੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਨਜੱਥੇ ਵੀ ਰਨਹੂੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਜਸ ਵੀ ਸਕੂ ਲ ਜ ਼ਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਜ ਼ਾਂ ਉਹਿ ਼ਾਂ ਦ ਨਪਛੋਕੜ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। 2016
ਦੀ ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਿਊ ਯ ਰਕ ਸਟੇਟ ਿੇ ਅਨਜਹੀ ਯੋਜਿ ਨਵਉਂਤਣ ਲਈ ਪ੍ਤੀਕਰਮ ਮੂੰਗੇ ਹਿ ਜੋ ਬਰ ਬਰਤ , ਪਹੁੂੰਚ, ਅਤੇ ਸ ਰੇ
ਨਵਨਦਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਵ ਸਤੇ ਮੌਕੇ ਿੂ ੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਵੇ।
ਹੇਠ ਼ਾਂ ਯੋਜਿ ਨਵੱਚ ਮ ਨਪਆ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਨਰਵ ਰ ਼ਾਂ ਵ ਸਤੇ ਅਨਹਮ ਅੂੰਸ਼ ਼ਾਂ ਦੀਆ਼ਾਂ ਝਲਕੀਆ਼ਾਂ ਨਦੱਤੀਆ਼ਾਂ ਗਈਆ਼ਾਂ ਹਿ। ਅਸੀਂ ਯੋਜਿ ਬ ਰੇ ਹੋਰ
ਵਧੇਰੇ ਜ ਣਿ ਵ ਸਤੇ ਤੁ ਹ ਿੂ ੂੰ ਇਸ ਨਲੂੰਕ ’ਤੇ ਜ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ ਹਤ ਕਰਦੇ ਹ ਼ਾਂ:
http://www.p12.nysed.gov/accountability/essa.html

ਨਿਊ ਯ ਰਕ ਸਟੇਟ ਸ ਨਰਆ਼ਾਂ ਵ ਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵਪੱਖੀ ਨਸੱਨਖਆ ਿੂ ੂੰ ਅਨਹਮੀਅਤ ਨਦੂੰਦੀ ਹੈ।

ਮ ਨਪਆ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਨਰਵ ਰ ਼ਾਂ ਿੂ ੂੰ ਜ ਣਿ ਚ ਹੀਦ ਹੈ ਨਕ ਉਹਿ ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦ ਸਕੂ ਲ ਕਈ ਖੇਤਰ ਼ਾਂ ਨਵੱਚ ਨਕਵੇਂ ਪ੍ਦਰਸ਼ਿ ਕਰ ਨਰਹ ਹੈ, ਿ ਨਕ ਕੇਵਲ ਅਕ ਦਨਮਕ ਨਵਨਸ਼ਆ਼ਾਂ ਨਵੱਚ।

ਸਕੂ ਲ ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਜਨਲਿ ਆ਼ਾਂ ਦ ਇਹਿ ਼ਾਂ ਸੂਚਕ ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧ ਰ ’ਤੇ ਮੁਲ ਕ
਼ਾਂ ਣ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ :
ਸ ਰੇ ਸਕੂ ਲ ਼ਾਂ ਵ ਸਤੇ

ਹ ਈ ਸਕੂ ਲ ਼ਾਂ ਵ ਸਤੇ

ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਭ ਸ਼ ਕਲ ਵ ਼ਾਂ
ਗਨਣਤ
ਨਵਨਗਆਿ
ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਨਸੱਖਣ ਨਵੱਚ ਪ੍ਗਤੀ (ਉਹਿ ਼ਾਂ ਲੋ ਕ ਼ਾਂ
ਵ ਸਤੇ ਜੋ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਿਹੀਂ ਬੋਲਦੇ)
ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰਹ ਜਰੀ (18+ ਨਦਿ ਼ਾਂ ਲਈ
ਗੈਰਹ ਜਰ, ਅਪਵ ਦ ਼ਾਂ ਦੇ ਿ ਲ)
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ਸਮ ਜਕ ਅਨਧਐਿ
ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਿ ਦਰ
ਕ ਲਜ, ਕੈਰੀਅਰ, ਅਤੇ ਿ ਗਨਰਕਤ ਨਤਆਰੀ
ਸੂਚਕ: ਉੱਿਤ ਕੋਰਸ-ਕ ਰਜ ਵ ਲੇ ਕੋਰਸ
ਕਰਿ , ਤਕਿੀਕੀ ਨਸੱਨਖਆ ਦੇ ਸਰਟੀਨਫਕੇਟ
ਹ ਸਲ ਕਰਿ , ਆਨਦ।

ਭਨਵੱਖ ਦੇ ਸੂਚਕ:





ਸਕੂ ਲ-ਤੋਂ-ਬ ਹਰ ਮੁਅੱਤਲੀਆ਼ਾਂ
(2018-19 ਦੇ ਿਤੀਨਜਆ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਕੇ)
ਹ ਈ ਸਕੂ ਲ ਵ ਸਤੇ ਨਤਆਰ ਹੋਣ
(ਜਦ ਡੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜ ਦ
਼ਾਂ ਹੈ)
“ਨਸੱਖਣ ਦੇ ਵ ਤ ਵਰਣ” ਬ ਰੇ
ਸੂਚਕ (ਉਦ ਹਰਿ ਲਈ ਜਮ ਤ
ਦ ਆਕ ਰ, ਲਨਲਤ ਕਲ ਵ ਼ਾਂ
ਦੀਆ਼ਾਂ ਜਮ ਤ ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ)

ਨਿਊ ਯ ਰਕ ਸਟੇਟ ਟੈਸਟ ਲੈ ਣ ਦ ਸਮ ਼ਾਂ ਘਟ ਉਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਿੁ ਭਵ ਿੂ ੂੰ ਸੁਧ ਰਿ ਚ ਹੁਦ
ੂੰ ੀ ਹੈ।

95%
2018 ਨਵੱਚ 3-8 ਗ੍ਡ
ੇ ਼ਾਂ ਲਈ
ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਗਨਣਤ ਨਵਸ਼ੇ ਦੇ
ਟੈਸਟ ਼ਾਂ ਿੂ ੂੰ ਘਟ ਕੇ ਪ੍ਤੀ ਨਵਸ਼ ਦੋ
ਨਦਿ ਕਰ ਨਦੱਤ ਜ ਵੇਗ ।

ਸਟੇਟ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨਗਆਿ ਦ
ਮੁਲ ਼ਾਂਕਣ ਕਰਿ ਲਈ ਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ
ਅਜਮ ਵੇਗੀ ਜੋ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿੂ ੂੰ
ਪ੍ਦਰਸ਼ਿ ਕ ਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਿ ਅਤੇ ਪੇਸ਼
ਕਰਿ ਲਈ ਕਨਹ ਸਕਦੇ ਹਿ।

ਸੂੰਘੀ ਕਿੂ ੂੰਿ ਇਹ ਲੋ ੜਦ ਹੈ ਨਕ ਟੈਸਟ
ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ੇਡ ਅਤੇ ਉਪ-ਗਰੁੱਪ
ਨਵੱਚ 95% ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਉਨਚਤ
ਟੈਸਟ ਦੇਣ। ਨਿਊ ਯ ਰਕ ਸਟੇਟ
ਭ ਗੀਦ ਰੀ ਿੂ ੂੰ ਉਤਸ਼ ਹਤ ਕਰਿ ਲਈ
ਮ ਨਪਆ਼ਾਂ, ਸਕੂ ਲ ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਨਜਨਲਿ ਆ਼ਾਂ ਦੇ

ਨਿਊ ਯ ਰਕ ਸਟੇਟ ਗਨਣਤ ਅਤੇ
ਨਵਨਗਆਿ ਦੇ ਟੈਸਟ ਼ਾਂ ਿੂ ੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ
ਭ ਸ਼ ਵ ਼ਾਂ ਨਵੱਚ ਅਿੁ ਵ ਦ ਕਰਿ ਜ ਰੀ
ਰੱਖੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਦ ਫੂੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋ
ਜ ਼ਾਂਦੇ ਹਿ, ਤ ਼ਾਂ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਦੀ
ਜੱਦੀ ਭ ਸ਼ ਨਵੱਚ ਭ ਸ਼ -ਕਲ ਵ ਼ਾਂ ਦੇ

ਿ ਲ ਨਮਲਕੇ ਕ ਰਜ ਕਰੇਗੀ।

ਟੈਸਟ ਦੀ ਨਸਰਜਣ ਕਰੇਗੀ।
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ਨਿਊ ਯ ਰਕ ਸਟੇਟ ਅਨਧਆਪਕ ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਼ਾਂ ਿੂ ੂੰ ਸਫਲਤ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹੋਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ
ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਵੇਗੀ ਨਕ ਸ ਰੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਸੇ ਸ਼ ਿਦ ਰ ਨਸੱਨਖਅਕ (educator) ਤੱਕ ਪਹੁਚ
ੂੰ ਹੋਵ।ੇ

ਸਟੇਟ ਅਨਧਆਪਕ ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਼ਾਂ ਿੂ ੂੰ
ਨਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜ ਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਵੱਚ
ਤਬਦੀਲੀਆ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰੇਗੀ ਤ ਼ਾਂ
ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣ ਇਆ ਜ ਸਕੇ ਨਕ
ਉਹ ਪਨਹਲੇ ਨਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਨਤਆਰ-ਬਰਨਤਆਰ ਹੋਣ।
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ਨਿਊ ਯ ਰਕ ਸਟੇਟ ਨਵੱਚ ਕਈ ਸ਼ ਿਦ ਰ
ਅਨਧਆਪਕ ਹਿ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ
ਬਣ ਵ ਼ਾਂਗੇ ਨਕ ਸ ਰੇ ਸਕੂ ਲ ਼ਾਂ ਕੋਲ ਉਹਿ ਼ਾਂ
ਿੂ ੂੰ ਆਕਰਨਸ਼ਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣ
ਦੀ ਯੋਗਤ ਹੋਵੇ।

ਨਿਊ ਯ ਰਕ ਸਟੇਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਧੀਕ ਮਦਦ ਲਈ ਮ ਨਪਆ਼ਾਂ ਦ ਆਸਰ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹਿ ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂ ਲ
ਦੀ ਸੁਧ ਰ ਵ ਸਤੇ ਪਛ ਣ ਕੀਤੀ ਜ ਦ
਼ਾਂ ੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁ ਹ ਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂ ਲ ਦੀ ਪਛ ਣ
ਮ ੜ ਪ੍ਦਰਸ਼ਿ ਕਰਿ ਵ ਲੇ ਸਕੂ ਲ
ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜ ਼ਾਂਦੀ ਹੈ...

…ਫੇਰ ਇਹ ਮ ਨਪਆ਼ਾਂ, ਅਨਧਆਪਕ ਼ਾਂ, ਅਤੇ
ਨਵਨਦਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿੂ ੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ ਨਕ ਸਕੂ ਲ ਹੋਰ
ਨਬਹਤਰ ਪ੍ਦਰਸ਼ਿ ਨਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦ ਹੈ...

... ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਿੂ ੂੰ ਇਸ ਬ ਰੇ ਆਪਣੇ ਨਵਚ ਰ
ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਦ ਮੌਕ ਨਮਲੇ ਗ ਨਕ ਤੁ ਹ ਡ
ਸਕੂ ਲ ਖੁਦ ਿੂ ੂੰ ਸੁਧ ਰਿ ਲਈ ਸੂੰਘੀ
ਸਰਕ ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਮਲੇ ਪੈਨਸਆ਼ਾਂ ਿੂ ੂੰ ਨਕਵੇਂ ਖ਼ਰਚ
ਕਰਦ ਹੈ।
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ਨਿਊ ਯ ਰਕ ਸਟੇਟ ਮ ਨਪਆ਼ਾਂ ਿੂ ੂੰ ਉਹਿ ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂ ਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੂੰਪਰ
ੂ ਿ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਦ ਿ ਕਰੇਗੀ।

ਿਵੀਆ਼ਾਂ ਜਿਤਕ ਨਰਪੋਰਟ ਼ਾਂ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆ਼ਾਂ
ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕੋਰ ਼ਾਂ, ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਿ ਦੀਆ਼ਾਂ
ਦਰ ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ,਼ਾਂ ਨਜਨਲਿ ਆ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਸਟੇਟ
ਵ ਸਤੇ ਹੋਰਿ ਼ਾਂ ਨਸੱਨਟਆ਼ਾਂ ਿੂ ੂੰ ਪਰਦੇਦ ਰੀ ਬ ਰੇ
ਕਿੂ ੂੰਿ ਼ਾਂ ਦੀ ਤ ਮੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਨਦਖ ਉਣਗੀਆ਼ਾਂ।

ਨਰਪੋਰਟ ਼ਾਂ ਉਹਿ ਼ਾਂ ਚੀਜ ਼ਾਂ ਬ ਰੇ ਵੀ ਮ ਨਪਆ਼ਾਂ
ਿੂ ੂੰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦੇਣਗੀਆ਼ਾਂ ਨਜੂੰਿਿ ਼ਾਂ ਬ ਰੇ ਉਹ
ਬਹੁਤ ਗਨਹਰ ਈ ਿ ਲ ਸੋਚਦੇ ਹਿ ਨਜਵੇਂ ਨਕ
ਜਮ ਤ ਦ ਆਕ ਰ ਜ ਼ਾਂ ਲਨਲਤ ਕਲ ਵ ਼ਾਂ
ਨਵੱਚ ਭ ਗ ਲੈ ਣ ਵ ਸਤੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆ਼ਾਂ
ਲਈ ਮੌਕੇ।

ਿਵੀਆ਼ਾਂ ਨਰਪੋਰਟ ਼ਾਂ ਰ ਹੀਂ ਮ ਪੇ ਇਹ ਜ ਣਿਗੇ
ਨਕ ਹਰੇਕ ਸਕੂ ਲ ਪ੍ਤੀ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਨਕੂੰਿ
ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਨਰਹ ਹੈ।

ਨਜਲਿੇ , ਸਕੂ ਲ, ਅਤੇ ਨਿਊ ਯ ਰਕ ਸਟੇਟ ਦ ਨਸੱਨਖਆ ਨਵਭ ਗ ਇਹਿ ਼ਾਂ ਨਰਪੋਰਟ ਼ਾਂ ਨਵਚਲੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਜਨਲਿ ਆ਼ਾਂ ਿੂ ੂੰ ਖ਼ਰਨਚਆ਼ਾਂ ਨਵੱਚ ਵ ਧਘ ਟ ਕਰਿ ਜ ਼ਾਂ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਦੀਆ਼ਾਂ ਲੋ ੜ ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਿ ਲਈ ਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਕਰਿਗੇ।

