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شہرپیما اور ریاست پیما
تلخیصی تشخیص کیلنڈر
تاریخ

امتحان

مقصد

اہلیت

داخل ہونے کے پہلے

نیویارک ریاست نشاندہی

گریڈز K - 12

ان طلبا کی نشاندہی کے لیے جو دولسانی  /انگریزی

 10دنوں کے اندر

امتحان برائے انگریزی زبان

 NYSITELLاہل طلبا کی

بحیثیت دوسری زبان ( )ESLپروگراموں کے اہل ہیں۔

کے متعلمین ()NYSITELL

ابتدائی اندراج کے پہلے
دس دنوں کے اندر جانچ
کی جانی الزمی ہے۔

سائنس اور معاشرتی
علوم

نیویارک ریاست متبادل

خاص تعلیم کے اہل طلبا

تشخیص ()NYSAA

یہ تعین کرنے کے لیے کہ آیا شدید ادراکی معذوریوں
کے حامل طلبا نے نیویارک ریاست تعلیمی معیارات
سے متعلقہ صالحیتوں کی مہارت کا انفرادی مظاہرہ

 26ستمبر  9 -دسمبر

کیا ہے۔
فنون انگریزی زبان
( )ELAاور ریاضی
 20مارچ  2 -جون
 22-23اکتوبر

متخصص ہائی اسکول داخلہ

گریڈ 8

امتحان ()SHSAT

درخواست دہندگان کی نیویارک شہر متخصص ہائی
اسکولوں میں داخلے کی اہلیت کا تعین کرنے کے
لیے۔

 30اکتوبر

 5نومبر

متخصص ہائی اسکول داخلہ

تمام گریڈ  9کے طلبا،

درخواست دہندگان کی نیویارک شہر متخصص ہائی

امتحان ()SHSAT

گریڈ  IEP 8اور 504

اسکولوں میں داخلے کی اہلیت کا تعین کرنے کے

درخواست دہندگان

لیے۔

متخصص ہائی اسکول داخلہ

گریڈز  8اور 9

درخواست دہندگان کی نیویارک شہر متخصص ہائی

امتحان ()SHSAT

صرف اجازت اور

اسکولوں میں داخلے کی اہلیت کا تعین کرنے کے

دستاویزات کے ساتھ

لیے۔

تالفی اور دیگر
خاص اجازت)
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 4جنوری  3 -فروری

قابل اور ہنرمند
)(G&T

گریڈز پری کنڈرگارٹن -

درخواست دہندگان کی نیویارک شہر قابل اور ہنرمند

2

ضلع اور شہر پیما پروگراموں میں داخلے کی اہلیت کا
تعین کرنے کے لیے۔

 24-27جنوری

نیویارک ریاست ریجنٹس

گریڈز 12 - 9

نیویارک ریاست سندیافتگی کے مطلوبات کے مطابق

امتحان

(اہل طلبا)

مختلف مضامین میں طلبا کی کارکردگی کی تشخیص

نیویارک ریاست انگریزی

گریڈز 3 - 8

کے لیے۔
کاغذ پر امتحان
 28-30مارچ

انگریزی فنون زبان میں نیویارک ریاست معیارات کی
جانب طالب علم کی پیش رفت کی تشخیص کے لیے۔

فنون زبان ()ELA

کمپیوٹر پر امتحان
 27-31مارچ

 5اپریل

PSAT/SAT

 10اپریل  19 -مئی

نیویارک ریاست انگریزی

انفرادی اسکولوں کی

بحیثیت دوسری زبان

منتخب کردہ تاریخ

تشخیصی امتحان

(تواریخ)

(( )NYSESLATبولنے واال

گریڈ PSAT 10

-

پریلمنری  (PSAT] SATگریڈ  10کے لیے اور SAT

گریڈ SAT 11

گریڈ  11کے لیے

گریڈز K - 12

طالب علم کی انگریزی زبان مہارت حاصل کرنے میں
پیش رفت کی پیمائش کرنے کے لیے۔

جز)

کاغذ پر امتحان
 2-4مئی

نیویارک ریاست امتحان

گریڈز 3 - 8

ریاضی

ریاضی میں نیویارک ریاست معیارات کی جانب طالب
علم کی پیش رفت کی تشخیص کے لیے۔

کمپیوٹر پر امتحان
 5 – 1مئی

 8-19مئی

نیویارک ریاست انگریزی

انفرادی اسکولوں کی

بحیثیت دوسری زبان

منتخب کردہ تاریخ

تشخیصی امتحان

(تواریخ)

( )NYSESLATمنعقد ہونے

گریڈز K - 12

طالب علم کی انگریزی زبان مہارت حاصل کرنے میں
پیش رفت کی پیمائش کرنے کے لیے۔

واال ہے۔
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 15مئی

چینی مطالعہ

 16مئی

ہسپانوی مطالعہ ()ELE

 24مئی  2 -جون

نیویارک ریاست سائنس

انفرادی اسکولوں کی

کارکردگی امتحان

گریڈز 3 - 12

طلبا کی چینی مطالعے میں حصولیابی کی تشخیص

دولسانی اور دوہری زبان

کرنے کے لیے۔

چینی میں تدریس موصول
کرنے والے طلبا۔
گریڈز 3 - 12

طلبا کی ہسپانوی مطالعے میں حصولیابی کی

دولسانی اور دوہری زبان

تشخیص کرنے کے لیے۔

ہسپانوی میں تدریس
موصول کرنے والے طلبا۔
گریڈز  4اور 8

ابتدائی اور وسطی سطح کے سائنس پروگراموں کی
تشخیص اور طالب علم کی سائنس میں نیویارک

منتخب کردہ تاریخ

ریاست معیارات کی جانب پیش رفت کی تشخیص کے

(تواریخ)

لیے۔

 5جون

نیویارک ریاست سائنس

گریڈز  4اور 8

تحریری جز

ابتدائی اور وسطی سطح کے سائنس پروگراموں کی
تشخیص اور طالب علم کی سائنس میں نیویارک
ریاست معیارات کی جانب پیش رفت کی تشخیص کے
لیے۔

 13-22جون

نیویارک ریاست ریجنٹس

گریڈز  9 - 12اور اہل

نیویارک ریاست سندیافتگی کے مطلوبات کے مطابق

امتحان

گریڈ  8طلبا۔

مختلف مضامین میں طلبا کی کارکردگی کی تشخیص

نیویارک شہر دوسری زبان

گریڈ 8

کے لیے۔
 19جون (صبح )9:15

لیاقت ()SLP

 19جون (دوپہر )1:15

نیویارک شہر انگریزی کے

 SLPکے لیے چیک پوئنٹ  Aتعیلمی معیارات سے ہم
آہنگ لسانی تقاضے کی تشخیص کے لیے۔

گریڈز 12 - 9

عالوہ دوسری زبان ()LOTE

 LOTEکے لیے چیک پوئنٹ  Bتعیلمی معیارات سے
ہم آہنگ لسانی تقاضے کی تشخیص کے لیے۔

براہ کرم نوٹ کریں:
محکمے نے امتحانات کی اس تقویم کی تشکیل کے لیے متعدد عوامی اور غیر عوامی جماعتوں کی شاخوں سے مشاورت کی ہے۔۔ مذہبی بجا آوری والے
دونوں میں ریاستی امتحانات شیڈول کرنے سے اجتناب کرنے کی متفقہ کوشش کی گئی ہے۔ کسی اسکول میں امتحان کی منتظمی کی تاریخ ایک
مذہبی ب جا آوری کے دن میں آنے کی وجہ سے کسی بھی طالب علم کو ان امتحانات میں شرکت کرنے کے موقع کو نہیں کھونا چاہیئے کیونکہ ان میں
سے ہر ایک امتحان کے لیے تالفی تواریخ طے کی گئی ہیں۔
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