
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Puyallup School District (ਪਯੁਾਲੁੁੱ ਪ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲਹਾ) ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਰਪਰੋਟ ਕਾਰਡ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਿਸ ੇਅਿਾਿਵਿਿ ਸਾਲ ਿੇ ਅੂੰ ਤ ਤੱਿ ਿੀ ਜਾਣਨ, ਸਿਝਣ ਅਤੇ ਿਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਪਯਾਲੁਪ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲਹਾ ਇੁੱਕ ਮ਼ਿਬੂਤ ਹੋਮ-ਸਕੂਲ ਪਾਰਟਰਨਜਿਪ ਨੂੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਜਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ 
ਜਰਪਰੋਟ ਕਾਰਡ ਹਰੇਕ ਜਿਜਦਆਰਥੀ ਦੀ ਅਕਾਦਜਮਕ ਅਤ ੇਸਮਾਜਕ-ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਦਿੋਾਂ ਜਿੁੱਚ ਪਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ 
ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੁੱਕ ਮਹੁੱਤਿਪਰੂਣ ਸਾਧਨ ਹੈ। 
 

ਪੁਯਾਲੁਪ ਸਿ ਲ ਵ਼ਿਲਹਾ ਵਰਪੋਰਟ ਿਾਰਡ ਼ਿਰ ਰੀ ਵਿਆਰ  

 

ਸਾਰੇ ਿਾਜ ੂੰਗਟਨ ਰਾਜ ਜਸੁੱ ਖਣ ਦੇ ਜਮਆਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਇੁੱਕ ਟੀਚੇ ਿਜੋਂ ਸਮਝੋ। ਪੜ੍ਹਨ, ਗਜਣਤ, ਜਿਜਗਆਨ, ਸਮਾਜਕ ਅਜਧਐਨ, ਸਰੀਰਕ 

ਜਸੁੱ ਜਖਆ, ਸੂੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਜਮਆਰ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਜਿ  ੇਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਜਸੁੱ ਖਣ ਦੇ ਜਮਆਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਜਨਹ ਾਂ 
ਜਿੁੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਮਆਰ ਦੂਜਜਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਸੁੱ ਖਣ ਲਈ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਪੁਯਾਲਪੁ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲਹਾ ਿੁੱਲੋਂ ਼ਿਰੂਰੀ ਮਾਪਦੂੰਡਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਨਹ ਾਂ ਜਸੁੱ ਖਣ ਦੇ ਜਮਆਰਾਂ ਿਜੋਂ ਪਜਰਭਾ ਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ ੈਜਜਨਹ ਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਸਜਹਣ ੀਲਤਾ, ਲਾਭ, ਅਤੇ ਜਸੁੱ ਖਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੁੱਧਰ ਲਈ 

ਜਤਆਰੀ ਜਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
 

ਹਾਲਾਂਜਕ ਸਾਰੇ ਜਮਆਰ ਜਸਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਮਹਤੁੱਿਪੂਰਨ ਼ਿਰੂਰੀ ਜਮਆਰਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਮਹਾਰਤ 

ਅਤੇ ਹੁੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਇਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਸਖਾਉਣ ਤੇ 
ਪਜਹਲਾਂ ਜੋਰ ਜਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਐਲੀਮੇਂਟਰੀ 
ਜਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਮਾਜਪਆ/ਂਸਰਪਰਸਤ ਨੂੂੰ  ਼ਿਰੂਰੀ 
ਜਮਆਰਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਜਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਵਿਆਰ-ਹਿਾਲੇ ਿਾਲਾ ਵਰਪੋਰਟ ਿਾਰਡ 

 

 ਇੁੱਕ ਜਮਆਰ-ਹਿਾਲੇ ਿਾਲਾ ਜਰਪਰੋਟ ਕਾਰਡ ਜਿੁੱ ਚ ਅਕਾਦਜਮਕ ਪਰਫੋਰਮੇਂਸ ਇੂੰਡੀਕੇਟਰ ਿਰਤੇ ਗਏ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਖੇਣਯੋਗ ਅਤੇ 

ਉਿੇਸ਼ਪ ਰਨ ਹੁੂੰ ਿੇ ਹਨ। ਜਸੁੱ ਖਣ ਦੇ ਜਮਆਰ ਉਸ ਬੇਂਚਮਾਰਕ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ 

ਨ ੂੰ  ਿੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤ ੇਹਰੇਿ ਗਰੇਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿੀ ਿਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਲੁਨਾ 
ਇੁੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲਜਕ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨਹ ਾਂ ਿੁਹਾਰਤ ਿੇ ਪੱਧਰ ਿੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਰ਼ਿ ਿੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤ ੇਲੈਟਰ ਗਰਡੇ ਨਹੀਂ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਮਆਰੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਪਰਗਤੀ 
ਦਰਿਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

 
  

1

ਗ੍ਰੇਡ ਪੱਧਰ ਦੇ
ਮਿਆਰ ਨ ੂੰ  ਪੂਰਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

2

ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਡੇ
ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨ ੂੰ  
ਪ ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

3

ਗ੍ਰੇਡ ਪੱਧਰ ਦੇ
ਮਿਆਰ ਨ ੂੰ  ਪੂਰਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ

4

ਗ੍ਰੇਡ ਪੱਧਰ ਦੇ
ਮਿਆਰ ਨ ੂੰ  ਪਾਰ
ਕਰ ਦਦਿੱ ਤਾ ਹੈ

ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਯਾਲੁਪ ਸਿ ਲ ਵ਼ਿਲਹਾ (Puyallup 

School District, PSD) ਵਰਪੋਰਟ ਿਾਰਡ ਗਾਈਡ 
 

ਵਿੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ  

ਧੀਰਜ

ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਿ ੱ ਚ ਆਪਣੇ
ਮਿਮਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੇਂ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਗ੍ਆਨ ਅਤੇ ਹ ਨਰ 
ਨ ੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਿੀਦ 

ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ?

ਫਾਇਦਾ ਚ ਿੱ ਕਣਾ

ਕੀ ਇਸ ਮਿਆਰ ਮਿੱਚ
ਿ ਹਾਰਤ ਮਿਮਦਆਰਥੀ ਨ ੂੰ  
ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਮ਼ਿਆਂ 
ਮਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗ੍ੀ?

ਦਤਆਰੀ

ਕੀ ਅਗ੍ਲੀ ਯ ਮਨਟ, 
ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਪੱਧਰ 
ਮਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਹ

ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ?

ਿਾਵਸ਼ੂੰ ਗਟਨ ਰਾਜ ਵਸੱਖਣ ਿੇ ਵਿਆਰ 

ਿਾਜ ੂੰਗਟਨ ਰਾਜ ਜਸਖਲਾਈ ਜਮਆਰ 

("Washington State Learning 

Standards), ਜ ੋਜਕ ਆਮ ਕੇਂਦਰੀ 
ਜਮਆਰ (Common Core 

Standards) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਸਮਗਰੀ ਖਤੇਰਾਂ ਜਿੁੱ ਚ 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਰਪਰੋਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੇਠ ਜਦੁੱ ਤ ੇਟੀਚ ੇ

ਿਾਜ ੂੰਗਟਨ ਰਾਜ ਜਿੁੱ ਚ K-12 ਜਸਖਲਾਈ 

ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦ ੇਹਨ:  

➢ ਸਿਝਿੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰਭਾਿ ਾਲੀ ਢੂੰਗ 

ਨਾਲ ਵਲਖਣਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਜਕਆਂ 

ਅਤੇ ਸੈਜਟੂੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਿਕ ਸੂੰ ਚਾਰ ਿਰਨਾ  
 

➢ ਗਵਣਤ ਿੇ ਿੁੱ ਢਲੀ ਧਾਰਣਾਿਾਂ ਅਤੇ 

ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ; 
ਸਮਾਜਜਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜੀਿਨ 

ਜਿਜਗਆਨ; ਨਾਗਜਰਕਤਾ ਅਤੇ ਇਜਤਹਾਸ, 

ਿੁੱਖ -ਿੁੱਖ ਸਜਭਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਤੀਜਨਧੀ 
ਸਰਕਾਰ ਜਿੁੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਮੇਤ; ਭੂਗੋਲ; 

ਕਲਾ; ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ 
 

➢ ਜਿ ਲੇ ਣਾਤਮਕ, ਤਰਕਪਰੂਨ, ਅਤੇ 
ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਸਾਖਰਤਾ 
ਨੂੂੰ  ਏਕੀਜਕਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ 

ਲਚਿਿਾਰ ਿੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿੱਖੋ ਿੱਖਰ ੇ

ਤ਼ਿਰਵਿਆ ਂਅਤ ੇਤਰਿਪ ਰਣ ਵਨਰਣੇ 
ਿਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਵਸਆਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੱਲ 

ਿਰਨ ਲਈ ਵਗਆਨ 

 

➢ ਕੂੰਮ ਅਤੇ ਜਿੁੱ ਤ ਦੀ ਮਹੁੱਤਤਾ ਅਤੇ 
ਪਰਫੋਰਮੇਂਸ, ਜਮਹਨਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਭਵਿੱਖ 

ਿੇ ਿਰੀਅਰ ਅਤੇ ਵਿਵਿਅਿ ਿਵੌਿਆਂ ਨ ੂੰ  
ਵਸੱਧਾ ਵਿਿੇਂ ਪਰਭਾਿਤ ਿਰਿੇ ਹਨ, ਨ ੂੰ  
ਸਿਝਣਾ।  

 

ਿਾਜ ੂੰਗਟਨ ਰਾਜ ਜਸੁੱ ਖਣ ਦੇ ਜਮਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੁੱਥ ੇਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

http://www.k12.wa.us/CurriculumInstruct/LearningStandards.aspx


 
 

ਵਸੱਖਣ ਲਈ ਵਿੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਹੁਨਰ 

ਵ਼ਿਲਹਾ ਪਾਠਿਰਿ: ਿ ਜਾ ਿਿਿ 

ਜਸੁੱ ਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਼ਿਰੀਏ ਅਤੇ ਜਕੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਦਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇ  

ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਜਸਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 

➢ ਖੁਦ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੂੰ  ਜਿਿਸਜਥਤ ਕਰਦਾ ਹੈ  
➢ ਜਦੁੱ ਤਾ ਜਗਆ ਕੂੰਮ ਪਰੂਾ ਕਰਦਾ ਹੈ  
➢ ਕੁਆਜਲਟੀ ਿਾਲਾ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ  
➢ ਦੂਜਜਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ  
➢ ਜਨਰਦੇ ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਜਕਜਰਆਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ  
➢ ਖੁਦ ਤੇ ਜਨਯੂੰਤਰਣ ਕਰਕ ੇਜਦਖਾਉਂਦਾ ਹ ੈ 

➢ ਜਬਨਾਂ ਮਦਦ ਲਏ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਬੂੰਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ  
➢ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

 

ਵਿੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਅੂੰ ਗਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਲਾ 
ਵ਼ਿਲਹਾ ਪਾਠਿਰਿ: ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ 
ਪੜ੍ਹਨਾ: ਿੁਰੂਆਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੁਨਰ 'ਤੇ ਜਧਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਜਦਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੜ੍ਹਣਗ ੇਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਿ ਲੇ ਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਮਆਰ ਪੂਰੇ ਜਕੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਜਦਨ ਜਿੁੱ ਚ  ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
 

➢ ਿਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੁੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅੁੱਖਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਲੋਦਾ ਹੈ  
➢ ਅੁੱਖਰ ਦੀ ਆਿਾ਼ਿਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ ੈ 

➢  ਬਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਹੁੱ ਜਸਆਂ ਜਿੁੱ ਚ ਤੋੜ੍ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਿਾ਼ਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੋੜ੍ਦਾ ਹ ੈ 

➢ ਤੁਕਬੂੰਦੀ ਿਾਲੇ  ਬਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਛਾਣਦਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ  
➢ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਉੱਚ-ਆਜਿਰਤੀ ਿਾਲੇ  ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ  
➢ ਇੁੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿੁੱ ਚ ਪਾਤਰਾਂ, ਸਜੈਟੂੰਗ ਅਤੇ ਮੁੁੱ ਖ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ  

 

 ਵਲਖਣਾ: ਜਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਿਜਦਆਰਥੀ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਉਦੇ ਾਂ ਲਈ ਜਲਖਣਗ,ੇ ਜਜਸ ਜਿੁੱ ਚ ਉਹ ਰਾਏ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਜਬਰਤਾਂਤ ਿੀ ਜਲਖਣਗੇ। ਿੁੱਖੋ ਿੁੱਖਰੇ ਜਿ ਾ-ਿਸਤ ੂਖੇਤਰਾਂ ਜਿੁੱਚ ਜਲਖਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਨਰਦੇ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਆਰ ਜੁੜ੍ੇ ਹੋਏ 

ਹਨ। 
 

➢ ਿੁੱਖ -ਿੁੱਖ ਉਦੇ ਾਂ ਲਈ ਜਚੁੱ ਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਲਖਿਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਲਖਦਾ ਹੈ: ਜਿਚਾਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਬਰਤਾਂਤ 

➢ ਪਰੂੰਪਰਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਅੁੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲਾਇ਼ਿੇਿਨ, ਜਿਰਾਮ ਜਚੂੰ ਨਹ , ਪਰੂੰਪਰਾ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਸਪੈਜਲੂੰ ਗ 
 

ਿੋਲਣਾ ਅਤ ੇਸੁਣਨਾ  ਸਜਹਯੋਗੀ ਜਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਹੁਨਰ ਪੇ  ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿੁੱ ਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਜਦਆਰਥੀ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਜਿਜ ਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 
ਜਿੁੱ ਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਜਭਆਸ ਕਰਨਗੇ। 
 

➢ ਗਰਡੇ-ਪੁੱਧਰ ਦੇ ਜਿਜ ਆਂ ਬਾਰੇ ਸਜਹਯੋਗੀ ਗੁੱਲਬਾਤ ਜਿੁੱ ਚ ਜਹੁੱ ਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ  
 

 

ਵਿੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਗਵਣਤ  

ਵ਼ਿਲਹਾ ਪਾਠਿਰਿ: ਗਵਣਤ ਵਸਖਾਉਣਾ  
ਨੂੰ ਬਰ ਕਾਰਨਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਦਨ ਦਰੌਾਨ ਗਜਣਤ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੁੱ ਚ ਕਲਾਸ ਰਮੂ ਦੇ ਜਨਰਦੇ ਾਂ ਦਆੁਰਾ ਗਜਣਤ ਦੇ ਹਨੁਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪੇ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਸਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਕਜਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
 

ਵਗਣਤੀ ਅਤ ੇਿਾਰਡੀਨਵਲਟੀ 
 

➢ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਦਹਾਈ ਦੁਆਰਾ 100 ਤੁੱਕ ਜਗਣਦਾ ਹ ੈ 

➢ 0 ਤੋਂ 20 ਤੁੱਕ ਦੀ ਸੂੰ ਜਖਆਿਾਂ ਜਲਖਦਾ ਹ ੈ 

➢ ਜਦੁੱ ਤੀ ਕੋਈ ਸੂੰ ਜਖਆ (0-20) ਨੂੂੰ  ਿੇਖ ਕੇ, ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਨੂੂੰ  ਜਗਣਦਾ ਹ,ੈ ਸੂੰ ਜਖਆ ਜਲਖਦਾ ਹ ੈ 

➢ ਇੁੱਕ-ਤੋਂ-ਇੁੱਕ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ  
 

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਲ਼ਿਿਰਾਇਿ ਸੋਚ: 
 

➢ ਚੀ਼ਿਾਂ, ਉਂਗਲਾਂ, ਡਰਾਇੂੰਗਾਂ, ਨਾਟਕ, ਮਜੌਖਕ ਜਿਆਜਖਆ, ਜਾਂ ਭਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਜਦਆਂ 10 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ  ਬਦ ਸਮੁੱ ਜਸਆ ਦੇ ਜੋੜ੍ ਅਤੇ ਘਟਾਉ ਨੂੂੰ  ਹੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ  
➢ 5 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੂੰ ਜਖਆ ਨੂੂੰ  ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਦਾ ਅਤੇ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ  

 

  

ਸਾਲ ਦ ੇਅੂੰਤ ਤੁੱਕ ਇੁੱਕ ਜਕੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨਰ ਬੁੱਚੇ ਲਈ 

ਸੈਂਪਲ ਜਲਖਣਾ। 

ਸੂੰ ਜਖਆ 17 ਨੂੂੰ  1 ਦਹਾਈ ਅਤੇ 7 ਇਕਾਈ ਨਾਲ 

ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 



 
 

ਨੂੰ ਿਰ ਅਤ ੇਆਪਰੇਸ਼ਨ ਿੇਸ ਟੇਨ 
  

➢ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਕਿੇਂ ਸੂੰ ਜਖਆਿਾਂ 11-19 ਦਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੂੰ ਜਦਆਂ ਹਨ   
 

ਵਜਓਿੈਟਰੀ 
 

➢ ਦੋ- ਅਤੇ ਜਤੂੰਨ- ਅਯਾਮੀ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁੱਸਦਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਿਆਜਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ  
 

ਵਿੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿਵਗਆਨ 

ਵ਼ਿਲਹਾ ਪਾਠਿਰਿ: TWIG ਵਿਵਗਆਨ 

ਜਿਜਗਆਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਜਕੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਦਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਜਗਆਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੁੱ ਚ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੇ ਜਨਰਦੇ ਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਜਿਜਗਆਨ ਦੇ ਜਮਆਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੇ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਸਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਕਜਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
 

ਧਰਤੀ ਪੁਲਾੜ੍ ਵਿਵਗਆਨ 

 
➢ ਦਲੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ ੈਜਜਸ ਜਿੁੱ ਚ ਦੁੱ ਜਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਜਕ ਪਦੌੇ/ਜਾਨਿਰ ਆਪਣੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੂੰ  ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ  

 

ਭੌਵਤਿ ਵਿਵਗਆਨ 
 

➢ ਜਕਸੇ ਿਸਤ ੂਦੇ ਧੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜਖੁੱ ਚਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤ ੇਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹ ੈ 

➢ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤ ੇਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌ ਨੀ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਨੂੂੰ  ਪਰਦਰਜ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ ੈ 

 

ਜੀਿਨ ਵਿਵਗਆਨ 
 

➢ ਪੌਜਦਆ ਂਅਤੇ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੀਿਤ ਰਜਹਣ ਲਈ ਜਕਸ ਚੀ਼ਿ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਬਾਰੇ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ  
 

ਇੂੰ ਜੀਨੀਅਵਰੂੰ ਗ, ਤਿਨਾਲੋਜੀ, ਅਤ ੇਵਿਵਗਆਨਿ ਵਸਧਾਂਤ 
 

➢ ਜਕਸੇ ਸਮੁੱ ਜਸਆ ਨੂੂੰ  ਹੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੂੰਜੀਨੀਅਜਰੂੰਗ ਦੇ ਜਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਡ਼ਿਾਈਨ ਪਰਜਕਜਰਆ ਨੂੂੰ  ਲਾਗ ੂਕਰਦਾ ਹ ੈ 
 

ਵਿੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਸੂੰ ਗੀਤ 

ਵ਼ਿਲਹਾ ਪਾਠਿਰਿ: ਿੁਏਿਰ 

ਸੂੰਗੀਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਨਰਦੇ  ਦੁਆਰਾ ਸੂੰਗੀਤ ਦੇ ਹੁਨਰ ਪੇ  ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਜਿਕਜਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ। ਸੂੰਗੀਤ ਦੇ ਅਜਧਆਪਕ ਸੂੰਗੀਤ ਦੇ ਜਮਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਰਦ ੇ ਅਤੇ ਸਕੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੂੰ ਮੇਿਾਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਫਤੇ ਜਿੁੱ ਚ ਦੋ ਿਾਰ ਸੂੰਗੀਤ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
 

➢ ਸੂੰਗੀਤ ਦੇ ਜਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪਰਦਰ ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ  
➢ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਕ ੇਅਤੇ ਜਿਾਬ ਜਦੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸੂੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਿਾਂ ਨਾਲ 

ਜੁੜ੍ਦਾ ਹੈ  
 



   
 

Puyallup School District (ਪਆੁਲਪ ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਰਿਕਰ) ਦਾ 

ਐਲੀਮੈਂਰਰ ਡਰਪੋਰਰ ਕਾਰਿ 

ਡਕਿੰਿਰਗਾਰਰਨ 

ਸੈਮੇਸਰਰ 1 ਸੈਮੈਸਰਰ 2 

ਡਸਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਾਂ  

ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵ ਿੱਚ, ਕਲਾਸਰਮੂ ਇਸੰਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਆੁਰਾ ਵਸਖਲਾਈ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਾਂ ਪੇਸ਼ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ।   

ਖੁਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸਮਿੱਗਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਗੰਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ   

ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਕਮੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ   

ਕੁਆਵਲਟ੍ੀ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈ   

ਦਵੂਿਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਭਾ ਨਾ ਾਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਵਦੰਦਾ ਹ ੈ   

ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਤ ੇਪਰਵਕਵਰਆ ਾਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਦਾ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈ   

ਸ -ੈਵਨਯੰਤਰਣ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹ ੈ   

ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਚਗੰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਵ  ਸਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ   

ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਕਲਾਸਰਮੂ ਦੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈ   

ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ: ਰੀਡਿਿੰਗ  

ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵ ਿੱਚ, ਵ ਵਦਆਰਿੀ ਕਈ ਤਰਾ੍ਾਂ ਦੇ ਟ੍ਕੈਸਟ੍ ਪੜ੍੍ਨਗ ੇਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਵ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਗ।ੇ ਪੂਰ ੇRead Well (ਰੀਡ  ੈਲ) ਪਾਿਕਰਮ 

ਵ ਿੱਚ ਸਟ੍ੈਂਡਰਡਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ।  

 ਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰ ਅਤੇ ਲੋਅਰਕੇਸ  ਾਲੇ ਅਿੱਖਰਾਾਂ ਪਛਾਣਦਾ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਸਦਾ ਹ ੈ   

ਅਿੱਖਰ ਧਨੁੀਆਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈ   

ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨੰੂ ਵਹਿੱਵਸਆਾਂ ਵ ਿੱਚ  ੰਡਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਧਨੁੀਆਾਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱਿੇ ਵਮਲਾਉਾਂਦਾ ਹ ੈ   

ਤੁਕਬੰਦੀ  ਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਅਤ ੇਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈ   

ਦੇਖ ਕ ੇਬਹਤੁ  ਾਰ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍੍ਦਾ ਹ ੈ   

ਕਹਾਣੀ ਵ ਿੱਚ ਪਾਤਰਾਾਂ, ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮੁਿੱਖ ਘਟ੍ਨਾ ਾਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਹ ੈ   

ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ: ਡਲਖਾਈ  

ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵ ਿੱਚ, ਵ ਵਦਆਰਿੀ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਵਲਖਣਗੇ। ਸਟ੍ੈਂਡਰਡ ਵਲਖਾਈ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇਵ ਵਦਆਰਿੀ 

ਕਈ ਵ ਸ਼ਾ ਖਤੇਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਲਖਾਈ  ਰਤਦੇ ਹਨ।   

ਕਈ ਤਰਾ੍ਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਵਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਾਂਦਾ, ਉਿੱਚੀ ਬੋਲ ਕ ੇਵਲਖਾਉਾਂਦਾ ਅਤ ੇਵਲਖਦਾ ਹੈ (ਰਾਏ, ਸੂਚਨਾਤਮਕ, 

 ਰਣਨਾਤਮਕ)  

  

ਪਰੰਪਰਾ ਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਕੈਪੀਟ੍ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵ ਸ਼ਰਾਮ ਵਚੰਨ,੍ ਪਰੰਪਵਰਕ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਤਵਮਕ 

ਸਪੈਵਲੰਗ) 

  

ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ: ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ  

ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵ ਿੱਚ, ਸਵਹਯਗੋਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਅਤ ੇਵਸਖਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ਵ ਵਦਆਰਿੀ ਕਈ ਵ ਸ਼ਾ ਖਤੇਰਾਾਂ ਵ ਿੱਚ 

ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਨਗ।ੇ 

ਗਰਡੇ ਪਿੱਧਰ ਬਾਰੇ ਸਵਹਯੋਗਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹ ੈ   

ਗਡਣਤ 

ਗਵਣਤ ਦੇ ਵ ਸ਼ਸ਼ੇ ਸਟ੍ੈਂਡਰਡਸ ਪੇਸ਼, ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਵਣਤ ਦੇ ਪਾਿਕਰਮ ਵ ਿੱਚ ਿੋੜ੍-ਮਲੇ  ਰਤ ੇਿਾਾਂਦ ੇਹਨ।   



   
 

ਡਗਣਤੀ ਅਤੇ ਗਣਨਾਤਮਕਤਾ 

ਇਕਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਦਹਾਈਆਾਂ ਨਾਲ 100 ਤਿੱਕ ਵਗਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

  

ਡਗਣਤੀ ਅਤੇ ਗਣਨਾਤਮਕਤਾ  

0 ਤੋਂ 20 ਤਿੱਕ ਸੰਵਖਆ ਾਾਂ ਵਲਖਦਾ ਹ ੈ

  

ਡਗਣਤੀ ਅਤੇ ਗਣਨਾਤਮਕਤਾ  

ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਵਖਆ (0-20) ਨਾਲ,  ਸਤੂਆਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਗਣਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮੇਲ ਖਾਾਂਦ ੇਅੰਕ ਵਲਖਦਾ 

ਹੈ 

  

ਡਗਣਤੀ ਅਤੇ ਗਣਨਾਤਮਕਤਾ  

ਇਿੱਕ-ਇਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸਰਨ  ਰਤਦ ੇਹਏੋ  ਸਤਾਾਂ ਵਗਣਦਾ ਹ ੈ

  

ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਬੀਜ ਗਡਣਤ ਸਬਿੰਧੀ ਡ ਿੰਤਨ  

 ਸਤਾਾਂ, ਉਾਂਗਲੀਆਾਂ, ਡਰਾਇੰਗਾਾਂ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਮਵੌਖਕ ਸਪਸ਼ਟ੍ੀਕਰਨਾਾਂ ਿਾਾਂ ਅਵਭਵ ਅਕਤੀਆਾਂ  ਰਤਦੇ 

ਹੋਏ 10 ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੋੜ੍ ਅਤ ੇਘਟ੍ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਬੰਧੀ ਸ ਾਲ ਹਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹ ੈ 

  

ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਬੀਜ ਗਡਣਤ ਸਬਿੰਧੀ ਡ ਿੰਤਨ  

5 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਾਹ ਨਾਲ ਿੋੜ੍ ਅਤ ੇਘਟ੍ਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈ 

  

ਸਿੰਡਖਆ ਅਤ ੇਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਧਾਰ ਦਸ  

ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹ ੈਵਕ 11-19 ਸੰਵਖਆ ਾਾਂ ਦਹਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਾਂ ਨਾਲ ਵਕ ੇਂ ਬਣੀਆਾਂ ਹਨ  

  

ਰੇਖਾ ਗਡਣਤ 

ਦੋ- ਅਤ ੇਵਤੰਨ-ਆਯਾਮ  ਾਲੀਆਾਂ ਆਵਕਰਤੀਆਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਦਾ  ਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

  

ਡਵਡਗਆਨ  

TWIG ਵ ਵਗਆਨ ਪਾਿਕਰਮ ਦੀ  ਰਤੋਂ, ਵ ਵਗਆਨ ਦੇ ਸਟ੍ੈਂਡਰਡ ਪੇਸ਼, ਲਾਗੂ ਅਤ ੇਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਭੂ ਅਤੇ ਅਿੰਤਡਰਕਸ਼ ਡਵਡਗਆਨ 

ਇਹ ਵਦਖਾਉਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਿੱਕ ਬਵਹਸ ਵਤਆਰ ਕਰ ੋਵਕ ਪੌਦ/ੇਿਾਨ ਰ ਆਪਣਾ  ਾਤਾ ਰਣ ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹਨ 

  

ਭੌਡਤਕ-ਡਵਡਗਆਨ 

 ਸਤੂ ਦੇ ਬਲ ਦੀ ਪੜ੍ਚਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਾਂਚ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਕਰ ੋ 

ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਾ ਤੇ ਧੁਿੱਪ ਦਾ ਪਰਭਾ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ 

  

ਜੈਡਵਕ ਡਵਡਗਆਨ 

ਇਹ  ਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਰੀਖਣ  ਰਤਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪਵੌਦਆਾਂ ਅਤੇ ਿਾਨ ਰਾਾਂ ਨੰੂ ਵਿਓਣ ਲਈ ਵਕਸ ਚੀਜ ਦੀ 

ਲੋੜ੍ ਹ ੈ

  

ਇਿੰਜੀਨੀਅਡਰਿੰਗ, ਰਕੈਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਵਡਗਆਨਕ ਡਸਧਾਾਂਤ 

ਸ ਾਲ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਿੀਨੀਅਵਰੰਗ ਅਤ ੇਵਡਜਾਈਨ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਵਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ  

ਕਰਦਾ ਹ ੈ

  

ਸਿੰਗੀਤ  

ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵ ਿੱਚ, Quaver (ਕੁਆ ੇਰ) ਸਗੰੀਤ ਪਾਿਕਰਮ  ਰਤਦੇ ਹਏੋ ਕਲਾਸਰਮੂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਆੁਰਾ, ਸੰਗੀਤ ਸਬੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਾਂ ਪਸ਼ੇ ਅਤ ੇ

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ।  ਸੰਗੀਤ ਅਵਧਆਪਕਾਾਂ ਦੀ ਵਜਮੰੇ ਾਰੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤ ੇਸਗੰੀਤ ਸਟ੍ੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਸਕੋਰਾਾਂ ਦੀ ਹੈ। 

ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਾਂ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹੈ।   

ਬਣਾ ਕ,ੇ ਪਰਫਰੌਮ ਕਰਕ ੇਅਤ ੇਿ ਾਬ ਦੇ ਕ ੇਕਲਾ ਨਾਲ ਸਚੰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਧੰ ਬਣਾਉਾਂਦਾ ਹ ੈ   

 


