
LI GURCÎTÊ TESTÎNA XWENDEKARÊN

 

Armanca Bernameya Nirxandina Xwendekarên Gurcistanê pîvandina serkeftina xwendekaran a
standardên naverokê yên ku ji hêla dewletê ve hatî pejirandin û agahdarkirina hewildanên ji bo baştirkirina hînkirin

û fêrbûnê ye. Encamên bernameya nirxandinê ji bo naskirina xwendekarên kunegihîştinaserdestiya naverokê, ji

mamosteyan re di derbarê pratîka perwerdehiyê de nerîn û bersivdayîna mamosteyan, û ji bo alîkariya navçeyên

dibistanê di destnîşankirina hêz û qelsiyan de têne bikar anîn da ku di plansazkirina bernameyên perwerdehiyê de

pêşiyê bêne destnîşan kirin.

 

Envantera Pêşvebirina Zehmetiyên Baxçeyê Gurcistanê 2.0 (GKIDS 2.0)

KIDS 2.0 nirxandinek avaker a li ser bingeha pêşkeftinê ye, ku di nav xebata polê de ye, ku bi Standardên

Xweseriya Gurcistanê (GSE) re têkildar e. GKIDS 2.0 li dora ramanên mezin û pêşkeftinên fêrbûnê.

- Ramanek mezin yekbûna têgîn û jêhatîbûnên ji standardên baxçeyê zarokan ku ji bo serkeftina di pola yekem de

herî girîng in vedibêje.

-Pêşveçûnek meyldar nîşan dide ku xwendekar di derheqê ramanên mezin de li ku derê di berdewamiya fêrbûnê de

ye.

 

GKIDSReadinessCheck.GaDOE.org Kontrola Amadebûnêya

GKIDS pêkhateyek ji Envantera Pêşkeftina Zehmetkêşan a Gurcistanê ye (GKIDS). Ew hatiye sêwirandin ku di şeş

hefteyên pêşîn ên baxçeyê zarokan de were rêvebirin. Kontrola Amadekariyê ya GKIDS bi Standardên Fêrbûn û

Pêşveçûna Destpêkê ya Gurcistanê (GELDS)re têkildar e û bi standardên naveroka dewletê yên ji bo baxçeyê

zarokan re têkildar e. Armanca nirxandinê ew e ku agahdarî li ser jêhatîbûna xwendekarên ku dikevin kreşê.

 

http://gkidsreadinesscheck.gadoe.org/
http://www.gelds.decal.ga.gov/
http://www.gelds.decal.ga.gov/


PERGALA NIRXANDINA MILESTONES GEORGIA
Georgia Milestones ji ber bernameya nirxandina lîseyê pola 3 ye.Ew dipîve ka xwendekar çiqasî baş fêrî zanîn û

jêhatîyên ku di standardên naverokê de di Hunerên Zimanê Îngilîzî, matematîk, zanist û lêkolînên civakî de hatine

destnîşan kirin.

Xwendekarên di polên 3 heya 8-an de nirxandinek dawiya polê di Huner û matematîkê de Zimanê Englishngilîzî digirin

dema ku xwendekarên polên 5 û 8 jî di zanist û lêkolînên civakî de têne nirxandin. Xwendekarên lîseyê ji bo deh

qursên ku ji hêla Lijneya Perwerdehiyê ya Dewletê ve hatine destnîşan kirin nirxandinek dawiya qursê dikin.

 

ACCESS ji bo ELLs 2.0, salane, ji hemî xwendekarên Englishngilîzî yên li Gurcistanê re tê rêvebirin. Testek

jêhatîbûna zimanê Englishngilîzî ya li ser bingeha standardan, pîvanek referanskirî ye ku ji bo pîvandina jêhatiya

civakî û akademîk a xwendekarên Englishngilîzî di Englishngilîzî de hatî çêkirin. Ew Englishngilîzî ya civakî û hînkirinê

û her weha zimanê ku bi hunerên ziman, matematîk, zanist û lêkolînên civakî ve girêdayî ye di çarçoweya dibistanê de

li çar warên zimanî dinirxîne. ACCESS ji bo ELLs 2.0 hewcedariyên federal pêk tîne ku ji dewletan hewce dike ku

xwendekarên EL-ê yên di polên K heya 12-an de li ser pêşkeftina wan di fêrbûna axaftina Englishngilîzî de binirxînin.

 

 Nirxandina Alternatîf a Gurcistanê 2.0 (GAA 2.0)

Qanûna Perwerdehiya Kesên Astengdar a 2004 (IDEA) û Qanûna Her Xwendekarek Serkeftî (ESSA) hewce dike ku

dewlet piştrast bikin ku hemî xwendekar, di nav de yên xwedî astengiyên girîng ên zanînê, bigihîjin standardên

akademîk ên dijwar û beşdar bibin. di bernameya nirxandina dewletê de. Mamoste dikarin hêviyên fêrbûnê ji bo

xwendekaran li ser bingeha encamên GAA xweş bikin.

 

Nirxandina Neteweyî ya Pêşveçûna Perwerdehiyê (NAEP)

 
Agahdariya li ser tiştê ku xwendekarên Amerîkî dizanin û dikarin bikin ji hêla NAEP ve têne çêkirin. Bi gelemperî

wekî "Karta Rapora Neteweyî" tê zanîn, NAEP projeyek ji Kongreyê ye ku ji hêla Navenda Neteweyî ya Statîstîkên

Perwerdehiyê ya Wezareta Perwerdehiya Dewletên Yekbûyî (NCES).

-Xwendin û nirxandinên matematîkê her du salan carekê têne dayîn û deverên naverokê yên din têne guhertin.

-Polên 4, 8 û 12 têne nirxandin, lê encam tenê li Gurcistanê ji bo polên 4 û 8 têne hesibandin.

 

Testên Amadebûna Kolejê

ji bo Xwendekaran

 

⇒ ACT-https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Curriculum-and-Instruc

tion/Pages/ACT-Information-for-Students-and-Parents.aspx

⇒ AP—https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Curriculum-and-Instruc

tion/Pages/AP-Information-for-Students-and-Parents.aspx

⇒ PSAT—https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Curriculum-and-Instr

uction/Pages/PSAT-Information-for-Students-and-Parents.aspx

⇒ SAT—https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Curriculum-and-Instru

ction/Pages/SAT-Information-for-Students-and-Parents.aspx

http://www.nces.ed.gov/
http://www.nces.ed.gov/
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Curriculum-and-Instruction/Pages/ACT-Information-for-Students-and-Parents.aspx
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Curriculum-and-Instruction/Pages/AP-Information-for-Students-and-Parents.aspx
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Curriculum-and-Instruction/Pages/PSAT-Information-for-Students-and-Parents.aspx
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Curriculum-and-Instruction/Pages/SAT-Information-for-Students-and-Parents.aspx

