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ਉਸ ਚੀਜਾ਼ਾਂ ਜ ਨਨਊ ਮਾਯਕ ਟੇਟ ਦੇ ‘ਐਵਯੀ ਟੂਡੈਂਟ 
ਕੀਡਜ਼ ਐਕਟ’ (Every Student Succeeds 
Act) ਫਾਯੇ ਸਯ ਭਾ ਨ ੂੰ ਤਾ ਸਣੀਆ਼ਾਂ ਚਾਸੀਦੀਆ਼ਾਂ ਸਨ 

 

ESSA  ਕੀ ਸ? 

ਵਯੀ ਟ ਡੈਂਟ ਕੀਡਜ ਕਟ (ESSA) ਇੱਕ ਕਨ ੂੰਨ ਸੈ ਜ ਇਸ ਨਨਯਧਾਯਤ ਕਯਦਾ ਸੈ ਨਕ ਯਕਾਯੀ ਕ ਰਾ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਇਤਾ 
ਕਯਨ ਰਈ ੍ਾ਼ਾਂਤ ੂੰਘੀ ੈੇ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਨਕਵੇਂ ਕਯ ਕਦੇ ਸਨ। ਜਨਵਯੀ 2018 ਨਵੱਚ, ੂੰਘੀ ਯਕਾਯ ਨੇ ਨਨਊ ਮਾਯਕ ਟੇਟ ਦੀ 

ਰਗਬਗ $1.6 ਨਫਰੀਅਨ ਫੂੰਡ ਖ਼ਯਚ ਕਯਨ ਦੀ ਮਜਨਾ ਭਨਜ ਯ ਕੀਤੀ ਜ ਟੇਟ ਸਯ ਾਰ ESSA ਤਨਸਤ ੍ਾਤ ਕਯਦੀ ਸੈ। 

 

ਇਸ ਭਾਅਨ  

ਕਕਉਂ ਯੱਖਦਾ ਸ? 

ਨਨਊ ਮਾਯਕ ਟੇਟ ਇਸ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਨਦ੍ੜ ੂੰਕਰ ਸ ੈਨਕ ਕ ਰ ਨਵੱਚ ਾਯੇ ਨਵਨਦਆਯਥੀ ਪਰ ਸਣ ਅਤੇ ਵਧਣ-

ਪ ੱਰਣ ਚਾਸੇ ਉਸ ਜ ਵੀ ਸਣ, ਨਜੱਥੇ ਵੀ ਯਨਸੂੰਦੇ ਸਣ, ਉਸ ਨਜ ਵੀ ਕ ਰ ਜਾ਼ਾਂਦ ੇਸਣ, ਜਾ਼ਾਂ ਉਸਨਾ਼ਾਂ ਦਾ ਨਛਕੜ ਜ ਵੀ ਸਵੇ। 
2016 ਦੀ ਤਝੜ ਤੋਂ ਰੈਕੇ, ਨਨਊ ਮਾਯਕ ਟੇਟ ਨੇ ਅਨਜਸੀ ਮਜਨਾ ਨਵਉਂਤਣ ਰਈ ੍ਤੀਕਯਭ ਭੂੰਗ ੇਸਨ ਜ ਫਯਾਫਯਤਾ, ਸ ੂੰਚ, 

ਅਤ ੇਾਯੇ ਨਵਨਦਆਯਥੀਆ਼ਾਂ ਵਾਤੇ ਭਕੇ ਨਵੱਚ  ਧਾਯ ਕਯਨ।  

ਭਾਕਆ ਂਨੂੂੰ ਕੀ 

ਜਾਣਨ ਦੀ ਰੜ ਸ? 

 

ਸੇਠਾ਼ਾਂ ਮਜਨਾ ਨਵੱਚ ਭਾਨਆ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਯਵਾਯਾ਼ਾਂ ਵਾਤੇ ਅਨਸਭ ਅੂੰਸ਼ਾ਼ਾਂ ਦੀਆ਼ਾਂ ਝਰਕੀਆ਼ਾਂ ਨਦੱਤੀਆ਼ਾਂ ਗਈਆ਼ਾਂ ਸਨ। ਅੀਂ ਮਜਨਾ ਫਾਯੇ 

ਸਯ ਵਧੇਯੇ ਜਾਣਨ ਵਾਤੇ ਤ ਸਾਨ ੂੰ NYSED ਦੀ ਵੈੈੱਫਾਈਟ ਦੇ ESSA ੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਸਤ ਕਯਦੇ ਸਾ਼ਾਂ। 

 

ਕਨਊ ਮਾਯਕ ਟਟ ਾਕਯਆਂ ਵਾਤ ਇੱਕ ਯਵੱਖੀ ਕੱਕਖਆ ਨੂੂੰ ਅਕਸਭੀਅਤ ਕਦੂੰਦੀ ਸ। 

 

1 

ਕਨਊ ਮਾਯਕ ਟਟ ਟਟ ਰਣ ਦਾ ਭਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤ ਟਟ ਦਣ ਦ ਅਨੁਬਵ ਨੂੂੰ ੁਧਾਯਨਾ ਚਾਸੁੂੰਦੀ ਸ। 
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ਕੂਰਾਂ ਅਤ ਕਜਕਰਿ ਆਂ ਦਾ ਇਸਨਾਂ ੂਚਕਾਂ ਦ ਆਧਾਯ ’ਤ ਭੁਰਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ: ਬਕਵੱਖ ਦ ੂਚਕ: 

 ਾਯ ਕੂਰਾਂ ਵਾਤ ਸਾਈ ਕੂਰਾਂ ਵਾਤ  ਕ ਰ-ਤੋਂ-ਫਾਸਯ ਭ ਅੱਤਰੀਆ਼ਾਂ 
(2018-19 ਦੇ ਨਤੀਨਜਆ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ ਯ  

ਕਯਕੇ) 

 ਸਾਈ ਕ ਰ ਵਾਤੇ ਨਤਆਯ ਸਣਾ 
(ਜਦ ਡੈਟਾ ਉਰਫਧ ਸ ਜਾ਼ਾਂਦਾ ਸੈ) 

 ਅੂੰਗਯੇਜੀ ਬਾਸ਼ਾ ਕਰਾਵਾ਼ਾਂ 

 ਗਨਣਤ 

 ਨਵਨਗਆਨ 

 ਅੂੰਗਯੇਜੀ ਨੱਖਣ ਨਵੱਚ ੍ਗਤੀ (ਉਸਨਾ਼ਾਂ ਰਕਾ਼ਾਂ ਵਾਤੇ 

ਜ ਇੱਕ ਵਾਧ  ਬਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅੂੰਗਯੇਜੀ ਨੱਖ ਯਸੇ ਸਨ) 

 ਰੂੰਫੇ ਭੇਂ ਰਈ ਗੈਯਸਾਜਯੀ (10% ਜਾ਼ਾਂ ਵਧੇਯੇ ਨਦਨਾ਼ਾਂ 

ਰਈ ੜਹ ਾਈ ਤੋਂ ਗੈਯਸਾਜਯ) 

 ਭਾਜਕ ਅਨਧਨ 

 ਗਯੈਜ ਸ਼ਨ ਦਯ 

 ਕਾਰਜ, ਕੈਯੀਅਯ, ਅਤ ੇਨਾਗਨਯਕਤਾ ਨਤਆਯੀ 
 ਚਕ: ਉੈੱਨਤ ਕਯ-ਕਾਯਜ ਵਾਰੇ ਕਯ ਕਯਨਾ, 
ਤਕਨੀਕੀ ਨੱਨਖਆ ਦੇ ਯਟੀਨਪਕੇਟ ਸਾਰ ਕਯਨਾ, 
ਆਨਦ। 

 

 

3-8 ਗ੍ੇਡਾ਼ਾਂ ਰਈ ਅੂੰਗਯੇਜੀ ਅਤੇ 

ਗਨਣਤ ਨਵਸ਼ੇ ਦ ੇਯਾਜ ਧੱਯੀ 

ਟੈਟਾ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਘਟਾਕੇ ਨਤੂੰਨ ਨਦਨ ਤੋਂ 

ਦ ਨਦਨ ੍ਤੀ ਨਵਸ਼ਾ ਕਯ ਨਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ।  

 

ਨਨਊ ਮਾਯਕ ਟੇਟ ਗਨਣਤ ਅਤੇ 

ਨਵਨਗਆਨ ਦੇ ਟੈਟਾ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਸਯ ਵਧੇਯ ੇ

ਬਾਸ਼ਾਵਾ਼ਾਂ ਨਵੱਚ ਅਨ ਵਾਦ ਕਯਨਾ ਜਾਯੀ 

ਯੱਖੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਦ ਫੂੰਡ ਉਰਫਧ ਸ 

ਜਾ਼ਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾ਼ਾਂ ਨਵਨਦਆਯਥੀਆ਼ਾਂ ਦੀ 

ਜੱਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਨਵੱਚ ਬਾਸ਼ਾ-ਕਰਾਵਾ਼ਾਂ ਦ ੇ

ਟੈਟ ਦੀ ਨਯਜਣਾ ਕਯੇਗੀ। 

 

ਕਨ ੂੰਨ ਇਸ ਰੜਦਾ ਸੈ ਨਕ ਟੈਟ ਕੀਤੇ 

ਸਯੇਕ ਉ-ਗਯ ੱ ਨਵੱਚ 95% 

ਨਵਨਦਆਯਥੀ ਉਨਚਤ ਯਾਜ ੱਧਯੀ 

ਟੈਟ ਦੇਣ। ਨਨਊ ਮਾਯਕ ਟੇਟ 

ਬਾਗੀਦਾਯੀ ਨ ੂੰ ਉਤਸ਼ਾਸਤ ਕਯਨ ਰਈ 

ਭਾਨਆ਼ਾਂ, ਕ ਰਾ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਨਜਨਰਹਆ਼ਾਂ ਦ ੇ

ਨਾਰ ਨਭਰਕੇ ਕਾਯਜ ਕਯੇਗੀ। 

 

95% 

ਭਾਨਆ਼ਾਂ ਅਤ ੇਨਯਵਾਯਾ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ੈਨਕ ਉਸਨਾ਼ਾਂ ਦੇ ਫੱਚ ੇਦਾ ਕ ਰ ਕਈ ਖੇਤਯਾ਼ਾਂ ਨਵੱਚ ਨਕਵੇਂ ੍ਦਯਸ਼ਨ ਕਯ ਨਯਸਾ ਸ,ੈ ਨਾ ਨਕ ਕੇਵਰ ਅਕਾਦਨਭਕ ਨਵਨਸ਼ਆ਼ਾਂ ਨਵੱਚ। 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਟੇਟ ਅਨਧਆਕਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੀਡਯਾ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਨਤਆਯ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਯੀਕੇ ਨਵੱਚ ਤਫਦੀਰੀਆ਼ਾਂ ਦੀ 

ਭੀਨਖਆ ਕਯਗੇੀ ਤਾ਼ਾਂ ਜ ਇਸ ਮਕੀਨੀ 

ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਨਕ ਉਸ ਨਸਰੇ ਨਦਨ ਤੋਂ 

ਸੀ ਨਤਆਯ-ਫਯ-ਨਤਆਯ ਸਣ। 

 

ਨਨਊ ਮਾਯਕ ਟੇਟ ਨਵੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਯ 

ਅਨਧਆਕ ਸਨ। ਅੀਂ ਇਸ ਮਕੀਨੀ 

ਫਣਾਵਾ਼ਾਂਗੇ ਨਕ ਾਯੇ ਕ ਰਾ਼ਾਂ ਕਰ ਉਸਨਾ਼ਾਂ 

ਨ ੂੰ ਆਕਯਨਸ਼ਤ ਕਯਨ ਅਤੇ ਯੱਖੀ ਯੱਖਣ 

ਦੀ ਮਗਤਾ ਸਵੇ। 

 

ਜੇ ਤ ਸਾਡੇ ਫੱਚੇ ਦ ੇਕ ਰ ਦੀ ਛਾਣ 

ਭਾੜਾ ੍ਦਯਸ਼ਨ ਕਯਨ ਵਾਰੇ ਕ ਰ 

ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ਼ਾਂਦੀ ਸੈ...  

 

…ਪਯੇ ਇਸ ਭਾਨਆ਼ਾਂ, ਅਨਧਆਕਾ਼ਾਂ, ਅਤੇ 

ਨਵਨਦਆਯਥੀਆ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ੱਛੇਗੀ ਨਕ ਕ ਰ ਸਯ 

ਨਫਸਤਯ ੍ਦਯਸ਼ਨ ਨਕਵੇਂ ਕਯ ਕਦਾ ਸੈ...  

 

... ਅਤੇ ਤ ੀਂ ਇ ਫਾਯ ੇਪੈਰਾ ਕਯਨ 

ਨਵੱਚ ਬਾਗ ਰੈਣ ਦੇ ਮਗ ਸਵੋਂਗੇ ਨਕ 

ਤ ਸਾਡਾ ਕ ਰ ਖ ਦ ਨ ੂੰ  ਧਾਯਨ ਰਈ 

ੂੰਘੀ ਯਕਾਯ ਵੱਰੋਂ  ਨਭਰੇ ੈਨਆ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਕ ਝ 

ਬਾਗ ਨ ੂੰ ਨਕਵੇਂ ਖ਼ਯਚ ਕਯਦਾ ਸੈ।  

 

ਨਵੀਆ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਨਯਯਟਾ਼ਾਂ ਨਵਨਦਆਯਥੀਆ਼ਾਂ ਦੇ 

ਟੈਟ ਦੇ ਕਯਾ਼ਾਂ, ਗਯੈਜ ਸ਼ਨ ਦੀਆ਼ਾਂ ਦਯਾ਼ਾਂ, ਅਤੇ 

ਕ ਰਾ਼ਾਂ, ਨਜਨਰਹਆ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਟਟੇ ਵਾਤੇ ਸਯਨਾ਼ਾਂ 

ਨੱਨਟਆ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਯਦਦੇਾਯੀ ਫਾਯੇ ਕਨ ੂੰਨਾ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਭੀਰ 

ਕਯਦੇ ਸ ਨਦਖਾਉਣਗੀਆ਼ਾਂ। 

 

ਨਯਯਟਾ਼ਾਂ ਉਸਨਾ਼ਾਂ ਚੀਜਾ਼ਾਂ ਫਾਯੇ ਵੀ ਭਾਨਆ਼ਾਂ ਨ ੂੰ 

ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣੇਗੀਆ਼ਾਂ ਨਜੂੰਨਹਾ਼ਾਂ ਫਾਯੇ ਉਸ ਫਸ ਤ 

ਗਨਸਯਾਈ ਨਾਰ ਚਦ ੇਸਨ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਜਭਾਤ 

ਦਾ ਆਕਾਯ ਜਾ਼ਾਂ ਰਨਰਤ ਕਰਾਵਾ਼ਾਂ ਨਵੱਚ ਬਾਗ 

ਰੈਣ ਵਾਤੇ ਨਵਨਦਆਯਥੀਆ਼ਾਂ ਰਈ ਭਕੇ। 
 

ਨਵੀਆ਼ਾਂ ਨਯਯਟਾ਼ਾਂ ਯਾਸੀਂ ਭਾੇ ਇਸ ਜਾਣਨਗੇ 

ਨਕ ਸਯੇਕ ਕ ਰ ੍ਤੀ ਨਵਨਦਆਯਥੀ ਨਕੂੰਨਾ 

ਖ਼ਯਚਾ ਕਯ ਨਯਸਾ ਸੈ।  

 

ਨਨਊ ਮਾਯਕ ਟੇਟ ਦਾ ਨੱਨਖਆ ਨਵਬਾਗ ਇਸਨਾ਼ਾਂ ਨਯਯਟਾ਼ਾਂ ਨਵਚਰੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਨਜਨਰਹਆ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਖ਼ਯਨਚਆ਼ਾਂ ਨਵੱਚ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਕਯਨ ਜਾ਼ਾਂ 

ਨਵਨਦਆਯਥੀਆ਼ਾਂ ਦੀਆ਼ਾਂ ਰੜਾ਼ਾਂ ਦੀ  ਯਤੀ ਕਯਨ ਰਈ ਨਵੇਂ ਤਯੀਕੇ ਰੱਬਣ ਨਵੱਚ ਭਦਦ ਕਯਨ ਰਈ ਕਯਨਗੇ।  
 

ਕਨਊ ਮਾਯਕ ਟਟ ਅਕਧਆਕਾਂ ਅਤ ਕੂਰ ਦ ਰੀਡਯਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰਤਾ ਰਈ ਕਤਆਯ ਸਣ ਕਵੱਚ ਭਦਦ ਕਯਗੀ ਅਤ 
ਇਸ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਵਗੀ ਕਕ ਾਯ ਕਵਕਦਆਯਥੀਆਂ ਦੀ ਕਕ ਸ਼ਾਨਦਾਯ ਕੱਕਖਅਕ (educator) ਤੱਕ ਸੁੂੰਚ ਸਵ। 
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ਕਨਊ ਮਾਯਕ ਟਟ ਭਾਕਆ ਂਕਰੋਂ  ਉ ਭੇਂ ਵਧੀਕ ਭਦਦ ਫਾਯ ੱੁਛਣ ਰਈ ਇੱਕ ਰਮਕਗਕ ਰਕਕਕਯਆ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯ 
ਯਸੀ ਸ ਜਦ ਉਸਨਾ ਂਦ ਫੱਚ ਦ ਕੂਰ ਦੀ ੁਧਾਯ ਵਾਤ ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ।  
 

4 

ਕਨਊ ਮਾਯਕ ਟਟ ਭਾਕਆਂ ਨੂੂੰ ਉਸਨਾਂ ਦ ਫੱਚ ਦ ਕੂਰ ਦੀ ਵਧਯ ੂੰੂਯਨ ਤਵੀਯ ਰਦਾਨ ਕਯਗੀ। 
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