ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ
ਿਮਆਦ

ਸੂ ਿਚਤ ਕਰਨਾ

CogAT

ਅਿਤਿਰਕਤ ਡਾਟਾ
ਸੰਗ�ਿਹ

ਸ਼ੁ ਰਆ
ੂ ਤੀ
ਪਲੇ ਸਮ�ਟਾਂ

ਅਪੀਲਾਂ

ਅੰਿਤਮ ਪਲੇ ਸਮ�ਟਾਂ

ਿਨਯਤ/ਅੰਤ
ਿਮਤੀ

ਵਰਣਨ

ਅਗਸਤ

ਸ਼ਾਮਲ ਿਧਰਾਂ (HA ਅਿਧਆਪਕ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਿਪ�ੰਸੀਪਲ) ਨਾਲ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ

ਅਗਸਤ –
ਸਤੰਬਰ

ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ: HA ਟੀਮ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।

8/2 – 10/28

ਮਾਪੇ/ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਲਈ ਿਵੰਡੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਉੱਚ
ਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
ਅਿਧਆਪਕ ਫ਼ਾਰਮ: https://forms.gle/B81YWURM87bdfH47A
ਮਾਪੇ ਫ਼ਾਰਮ: https://forms.gle/dau7WCUroEaGU9H99

10/17-10/21

ਅਿਧਆਪਕ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਿਮਿਨਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ 2-5 ਗ�ੇਡ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

10/18

ਸਵੇਰੇ PD ਸਮ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ @ CTEC: CogAT ਿਸਖਲਾਈ! ਨਵ� ਪਿਹਲੇ ਗ�ੇਡ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ

10/24 ਤ�
ਪਿਹਲਾਂ

CogAT ਟੈਸਿਟੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ (1-2 ਗ�ੇਡ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ 3 ਿਦਨ, 3-8 ਗ�ੇਡ 1-3 ਿਦਨ)

10/24-11/18

CogAT ਟੈਸਟ ਪ�ਬੰਧਨ: ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੇ , ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵ� ਗ�ੇਡ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ।
*ਪਿਹਲਾ ਗ�ੇਡ: ਪੇਪਰ, ਦੂਜਾ ਗ�ੇਡ: ਆਨਲਾਈਨ ਆਡੀਓ-ਆਧਾਿਰਤ ਅਤੇ 3-8 ਗ�ੇਡ: ਆਨਲਾਈਨ ਪ�ੋਕਟਰ ਆਧਾਿਰਤ।

12/5

CogAT ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਪ�ੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ

12/9

CTEC ਤ� ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ CogAT ਨਤੀਜਾ ਪੱਤਰ

1/4-1/20

ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨ�ਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਂ ਕੁਆਨਟੀਟੇਿਟਵ ਸਕੋਰ 120 ਤ� ਵੱਧ ਹੈ, ਲਈ
TOMAGS ਅਤੇ SIGS ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਬੰਧਨ। (SIGS ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆ ਰਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ)

7/30
1/13???

1/20

*ਫਾਰਮ 10/28 ਨੂੰ
ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ

ਿਪ�ੰਸੀਪਲ HA ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ Lynlie ਨੂੰ ਸ�ਪਣਗੇ
*ਸਾਰੇ Reach ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 1 ELA ਅਤੇ 1 Math Pathway ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਤ�
*ਇੱਕ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਪ�ੰਸੀਪਲ
*ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਈ ਤ� ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ
ਸਾਰੇ TOMAGS ਟੈਸਟ Chris Kramer @CTEC ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਸਾਰੇ SIGS ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Google Form ਰਾਹੀ ਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

2/7

HA ਕਮੇਟੀ, HA ਚੋਣ ਮੀਿਟੰਗ ਲਈ @ CTEC ਮੀਿਟੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ

2/10

ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਿਪ�ੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਪਲੇ ਸਮ�ਟਾਂ ਸ�ਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

2/17

ਅਿਧਆਪਕ ਅਪੀਲ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
*ਸਬਿਮਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ

2/21

ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਇਨਪੁਟ/ਸਬੂਤ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਿਟੰਗ ਕਰੇਗੀ।

2/24

ਿਪ�ੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਿਤਮ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਫੈਸਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂ ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

3/6

KG Screener Testing ਦੀ ਸ਼ੁ ਰੂਆਤ – 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ CTEC ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ।

3/10

HA ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਜਾਂ 2022-23 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

4/11

ਸਾਰੇ ਨਵ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ Reach ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੇਰ�ਟ ਮੀਿਟੰਗ @ CTEC

4/28

ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ HA ਪਲੇ ਸਮ�ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ
ਿਮਆਦ

ਸੂ ਿਚਤ ਕਰਨਾ

CogAT

ਅਿਤਿਰਕਤ ਡਾਟਾ
ਸੰਗ�ਿਹ

ਸ਼ੁ ਰਆ
ੂ ਤੀ
ਪਲੇ ਸਮ�ਟਾਂ

ਅਪੀਲਾਂ

ਿਨਯਤ/ਅੰਤ
ਿਮਤੀ

ਵਰਣਨ

ਅਗਸਤ

ਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਿਧਰਾਂ (HA ਅਿਧਆਪਕ, ਕਾਉਸਲਰ
ਅਤੇ ਿਪ�ੰਸੀਪਲ) ਨਾਲ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ

8/13 – 1/20

ਮਾਪੇ/ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਲਈ ਿਵੰਡੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਉੱਚ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ
ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
ਸੰਯੁਕਤ ਮਾਪੇ/ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ: https://forms.gle/AvncZhEAyptP7YMn7

1/4 - 1/21

ਹਰੇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਗਿਣਤ ਅਤੇ ELA ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ SIGS ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
*ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ CogAT ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ

1/17 – 1/27

Jr. High CogAT ਟੈਸਿਟੰਗ ਗ�ੇਡ 7 ਿਵੰਡੋ

2/7

ਗ�ੇਡ 7 ਦੀ HA ਕਮੇਟੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ
* Reach ਅਤੇ Cluster ਅਿਧਆਪਕ
* ਸਲਾਹਕਾਰ

2/10

ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਲੇ ਸਮ�ਟਾਂ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ�ਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

2/17

ਅਿਧਆਪਕ ਅਪੀਲ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ

3/10

HA ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

4/28

ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ HA ਪਲੇ ਸਮ�ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ।

ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ

Summer ਪ�ਿਕਿਰਆ – ਿਸਰਫ਼ ਨਵ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਜੂਨ ਦੀ
ਸ਼ੁ ਰੂਆਤ

ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੂ ਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

7/1 ਤ� ਪਿਹਲਾਂ
7/10-7/22
7/30
ਤ� ਪਿਹਲਾਂ

ਅੰਿਤਮ ਪਲੇ ਸਮ�ਟਾਂ

*ਫਾਰਮ 1/20
ਬੰਦ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ

*ਿਸਰਫ਼ ਨਵ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ,
ਟੈਸਟ (CogAT) ਲਈ ਮਾਪੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗ�ੇਡ 2-6 ਲਈ CTEC ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਹਨ
ਿਬਨਾਂ ਨਵੀਨਤਮ CogAT ਸਕੋਰ ਦੇ।
ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 7ਵ�/8ਵ� ਗ�ੇਡ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ।
ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਟੈਸਿਟੰਗ ਦੇ ਪ�ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿਵੰਡੋ
*CTEC ਿਵਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ�ੇਡ 2-6/ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਈ ਿਵਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ�ੇਡ 7 – 8
ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

