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HIGHLY CAPABLE PROGRAM 

ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜ�ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ  

 

ਅਕਤੂਬਰ 2019 

ਿਪਆਰ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ: 

 

Kent School District ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 6 ਗ�ੇਡ ਤ� ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਥੀਆਂ ਲਈ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ Highly Capable 

Program (ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਪ�ੋਗਰਾਮ)।   ਐਲੀਮ�ਟਰੀ Highly Capable Program ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ �ਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। Highly Capable ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਮਾਡਲ ਗ�ੇਡ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਤੀਜੇ ਗ�ੇਡ ਤ� ਛੇਵ� ਿਵੱਚ, ਅਸ� Highly Capable ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਤਰ�� ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�।  

ਉਡੀਸੀ (Odyssey) - ਗਰੇਡ 3-6 

ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਅਕਾਦਿਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਿਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਗਿਣਤ ਅਤੇ ਪੜ�ਨ ਦੋਵ� ਿਵੱਚ �ਚ ਪੱਧਰ� ‘ਤੇ 

ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਵਜ� ਦਰਸਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਸਾਈਟ� 'ਤੇ ਸਵ-ੈਿਨਰਭਰ ਕਲਾਸਰੂਮ� Odyssey Program 

(ਉਡੀਸੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ) ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਛਾਣ ੇਗਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਜ� ਸਥਾਪਤ ਡੇ-ਕੇਅਰ ਵੇਵਰ ਪਤੇ 

‘ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਢੁਕਵ� Highly Capable Program Odyssey (ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਉਡੀਸੀ) ਸਾਈਟ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ 

ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। Odyssey program  ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਿਧਆ 

ਪਾਠਕ�ਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼, ਸਵੈ-ਸੰਪੂਰਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਸਮਾਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 ACE - ਗਰੇਡ 3-6 

ਅਸ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਾਈਟ� ‘ਤੇ Accelerated and Clustered Enrichment Program (ACE, 

ਐਸਕਲੇਰੇਿਟਡ ਅਤੇ ਕਲਸਟ�ਡ ਐਨਿਰਚਮ�ਟ  ਪ�ੋਗਰਾਮ) ਰਾਹ� ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ�। ACE program ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਮੁਸ਼ਿਕਲ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਿਵੱਿਦਅਕ ਹਦਾਇਤ�, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਸਮਾਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ �ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 

ਸਮੂਹ ਆਮ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ� ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਅਿਧਆਪਕ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਖਰੇਵ� ਅਤੇ ਕਿਠਨ 

ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ELA pr ਗਿਣਤ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਪਾਠਕ�ਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ 

ACE ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ�ਦਾ ਅਤੇ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ।  

ਮਾਿਪਆਂ, ਅਿਧਆਪਕ�, ਸਿਹਕਰਮੀ, ਸਮਾਜਕ ਸਦੱਸ ਜ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਆਰਾ Highly Capable Program ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਿਵਤ 

ਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੀ ਜ�ਚ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਅਿਜਹੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚ ੇਦਾ 

ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆ  ਂਲਈ ਜੁੜੇ ਹਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ  ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਜ� ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਚਾਰ 

ਲਈ ਿਕਸ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਿਪਆਂ / ਸਰਪ�ਸਤ ਨੰੂ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਰੈਫਰਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 

ਪੇਰ�ਟ ਇਨਵ�ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪ�ੀਿਖਆ ਲੈਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮ� ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ: 

• ਨਵੰਬਰ 20, 2019 – ਹਵਾਲਾ ਸਮ�-ਸੀਮਾ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹਵਾਲਾ 

ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪੇਰ�ਟ ਇਨਵ�ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਪਸ ਕਰ।ੋ 

• ਫਰਵਰੀ 3 - 28, CoGat – Highly Capable Testing- ਲਈ ਿਜਨ� � ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਗ�ਿਹ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ Highly Capable ਟੈਸਟ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਮਾਰਚ 30 ਅਤੇ 31, 2019 - ਅੰਿਤਮ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ।  ਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ �ਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਟੈਸਟ, 

ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਰੀਿਡੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ, ਅਤੇ ਿਗਫਿਟਡ ਿਬਹੇਵੀਅਰ ਰੇਿਟੰਗ ਸਕੇਲ (Gifted 

Behaviors Rating Scale) ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

• ਅਪ�ੈਲ 3 – 17, 2019 – ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।  ਮਾਪੇ ਮੇਲ ਿਵੱਚ ਦਰਸ�ਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਨਗ ੇਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ Highly Capable Program ਲਈ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। 

• ਅਪ�ੈਲ 24 – ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਸਵੀਕਾਰਤਾ- ਮਾਿਪਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ / ਜ� ਅਪੀਲ 



ਫਾਰਮ ਜਮ�� ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ।  

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਬੱਚਾ Highly Capable ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 

ਹੁਣ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ, ਿਫਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਸਕੂਲ Highly Capable ਿਨਕਾਸੀ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ Kent School District Highly Capable ਵੈਬ-ਪੰਨ�  ‘ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� 

Highly Capable Program  ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖ ੇ 253-373-7252 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਆਪਣ ੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ 

ਕਾ�ਸਲਰ/ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

 

 

 

ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਭਿਚੰਤਕ,  

Christine Corbley  

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ 
 

 

ਨੱਥੀ: ਰੈਫਰਲ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪੇਰ�ਟ ਇਨਵ�ਨਟਰੀ ਸਰਵੇ 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

  



 

Kent School District 

Highly Capable Program 

12033 SE 256th Street, D-200 

Kent, WA  98030 

ਫੋਨ: 253-373-7252 – ਫੈਕਸ 254-373-7459 

 

ਹਵਾਲਾ ਫਾਰਮ 

 

KSD ਪਿਰਵਾਰ 22 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫਤਰ� ਨੰੂ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਿਨ�ਜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲ-ੂ ਸਕੂਲੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਫਾਰਮ ਉਸੇ ਹੀ ਿਮਤੀ ਨੰੂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ। 

ਹਵ
ਾਲ
ਾ 

 

ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ:____________________________________________________________        ਔਰਤ/ਮਰਦ 

                           (ਿਪਛਲਾ)                            (ਮੂਹਰਲਾ)                                                 (ਇੱਕ ‘ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ) 

ਜਨਮ ਿਮਤੀ: _______________ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ: _____________________ ਿਦਨ/ਸੈ�ਲ ਫੋਨ: __________________ 

 

ਮੌਜੂਦਾ ਗ�ੇਡ: _______          ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ______________________ ਅਿਧਆਪਕ: ________________________ 

 

ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰੇਲ ੂਸਕੂਲ ਜੇਕਰ ਟ��ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ: ___________________________________________________________________ 

 

ਮ� ਇਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ Kent School District Highly Capable Program ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਸੰਦਿਰਭਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ�ਗਾ। ਮ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਉਹ KSD Highly 

Capable Program ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਕਸੌਟੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮ� ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�। (ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਿਪਆਂ, 

ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਜ� ਸਵੈ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ)। 

 

ਨਾਮ ਿਪ�ੰ ਟ ਕਰ:ੋ __________________________________________________________________________ 

 

ਦਸਤਖਤ: ____________________________________________________________________________ 

 

ਈਮੇਲ ਪਤਾ: _________________________________________________________________________ 

 

ਉਿਚਤ ‘ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ: _____ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ     _____ਅਿਧਆਪਕ/ਿਸੱਿਖਅਕ     _____ਸਮਾਜਕ ਸਦੱਸ     _____ ਖੁਦ 

ਜ
�ਚ

 ਕ
ਰਨ

 ਦ
ੀ ਆ

ਿਗ
ਆ

 

 

Kent School District Highly Capable Program ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ/ਿਦੰਦੀ ਹ�। ਮ� 

ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦਾ। 

 

 

ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ: _______________________________________________________________ ਿਮਤੀ: _____________ 

ਗੈ
ਰ 

KS
D

 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੂੰ  KSD ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰੋ: 

 

ਿਨ�ਜੀ ਸਕੂਲ ਜ� ਿਜ਼ਲ�ੇ ਤ� ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ: ______________________________________ਫੋਨ: _______________ 

 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਿਮਆਨ Highly Capable program (ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਪ�ੋਗਰਾਮ) ਲਈ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? _________  

 

ਕੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ? _____ 

 

ਮੌਜੂਦਾ ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਨਾਮ: ___________________________________________________________________  

 

ਮੌਜੂਦਾ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ: ________________________________________________________ 

 

  

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ 

ਆਈ.ਡੀ.# 
______________ 



Kent School District Highly Capable (KSD HiCap) Program 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਖਲਾਈ, ਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪੇਰ�ਟ ਇਨਵ�ਨਟਰੀ ਸਰਵੇ 

ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਰੈਫਰਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ 22 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ KSD HiCap ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ: _____________________________________________________________________________ 

ਗ�ੇਡ: ______________  ਸਕੂਲ: _________________________________________________________________ 

ਆਈਟਮ ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� 

ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਪ�ਤੀ ਆਈਟਮ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ 

ਸ਼ਾਇਦ 

ਹੀ ਕਦੇ 
ਕਦੀ-ਕਦੀ ਅਕਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 

1 
ਗਿਣਤਕ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਿਸੱਖਦਾ/ਿਸੱਖਦੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ,ੈ ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਿਵਸ਼ਾ ਖੇਤਰ� 

ਿਵੱਚ ਗਿਣਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ। 

    

2 ਤੁਰੰਤ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਲਦੀ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ।ੈ     

3 
ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਦਾ/ਪੁੱ ਛਦੀ ਹ;ੈ ਚੀਜ਼� ਦਾ ਿਕਵ� ਅਤੇ ਿਕਵ� ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਕਾਰਣ� 

ਨੰੂ ਪੁੱ ਛਦਾ/ਪੁੱ ਛਦੀ ਹ।ੈ 

    

4 
ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਤ ਹ।ੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਿਸੱਖਣ 

ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਲਦਾ/ਭਾਲਦੀ ਹ।ੈ 

    

5 
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਗਾ� ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਠਕ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਣ ਅਤੇ ਸ�ਭਣ ਲਈ 

ਿਲਖਦਾ/ਿਲਖਦੀ ਹ।ੈ 

    

6 ਿਵਿਭੰਨ ਸੀਮਾਵ� ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹ।ੈ     

7 ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਖੇਤਰ� ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹ।ੈ     

8 ਤਰਕਪੂਰਨ ਗੱਲ� ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਸਮਝ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੇਖਦਾ/ਵੇਖਦੀ ਹ।ੈ     

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ�ਪਰ ਿਦੱਤੇ ਿਵਚਾਰ� ਿਵੱਚ� ਿਕਸ ੇਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸ�ਝੀ ਕਰ:ੋ         

               

               

                

ਆਈਟਮ ਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� 

ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਪ�ਤੀ ਆਈਟਮ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ 

ਸ਼ਾਇਦ 

ਹੀ ਕਦੇ 
ਕਦੀ-ਕਦੀ ਅਕਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 

1 
ਕੱੁਝ ਿਵਿਸ਼ਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਮਸਿਲਆਂ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ� ਅਤੇ/ਜ� ਸਮੱਿਸਆਵ� ਿਵੱਚ ਿਨਰੰਤਰ ਰੁਚੀ 

ਿਦਖਾ�ਦਾ/ਿਦਖਾ�ਦੀ ਹ।ੈ 

    

2 �ਚ ਉਮੀਦ ਹ;ੈ ਆਪਣ ੇਯਤਨ� ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ।     

3 ਬਾਲਗ਼� ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਬਾਲਗ ਗੱਲਬਾਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ।ੈ     

4 
ਸਵੈ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਚਾਰ�, ਪ�ਸ਼ਨ� ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਕੱੁਝ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਬਦਲਣ 

ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ� ਹ ੋਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ। 

    

5 ਲੋਕ�, ਚੀਜ਼� ਅਤੇ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ।ੈ     

6 ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਿਵਚਾਰ ਹਨ।     

7 
ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ, ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹ।ੈ ਕਦੀ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਚੰਿਤਤ 

ਹੁੰ ਦਾ/ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 

    

8 ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹ।ੈ     

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ�ਪਰ ਿਦੱਤੇ ਿਵਚਾਰ� ਿਵੱਚ� ਿਕਸ ੇਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸ�ਝੀ ਕਰ:ੋ         

               

               

                 



Kent School District Highly Capable Program 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਖਲਾਈ, ਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪੇਰ�ਟ ਇਨਵ�ਨਟਰੀ ਸਰਵੇ 

 

ਆਈਟਮ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� 

ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਪ�ਤੀ ਆਈਟਮ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ 

ਸ਼ਾਇਦ 

ਹੀ ਕਦੇ 
ਕਦੀ-ਕਦੀ ਅਕਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 

1 ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਹ।ੈ     

2 ਸਮੱਿਸਆਵ� ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਨ� ਲਈ ਕਈ ਿਵਚਾਰ� ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ।ੈ     

3 ਰਾਇ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਤ� ਡਰਦਾ ਨਹ� ਹ ੈਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਰਾਇ ਜਾਣ ੂਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਨਰੰਤਰ ਹੁੰ ਦਾ/ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ     

4 ਸੁਪਨ�  ਦੇਖਦਾ/ਦੇਖਦੀ ਹ,ੈ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਿਵਚਾਰ� ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ ੈ     

5 ਹਾਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹ ੈ     

6 ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹ ੈਅਤੇ ਵੱਖਰ ੇਹੋਣ ਤ� ਡਰਦਾ/ਡਰਦੀ ਨਹ� ਹ।ੈ     

7 ਰਚਨਾਤਿਮਕ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ; ਿਬਨ� ਕਾਰਣ� ਦੇ ਿਨਯਮ� ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ�।     

8 ਖੋਜ� ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਦਖਾ�ਦਾ/ਿਦਖਾ�ਦੀ ਹ ੈਜ� ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੁੰ ਦਾ/ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ     

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ�ਪਰ ਿਦੱਤੇ ਿਵਚਾਰ� ਿਵੱਚ� ਿਕਸ ੇਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸ�ਝੀ ਕਰ:ੋ         

               

               

                

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਸ਼ੌਕ, ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਸ�ਝਾ ਕਰ:ੋ         

               

               

               

               

               

               

                

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕਹੜੇ ਿਵੱਿਦਅਕ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਨ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸ�ਝੀ ਕਰ:ੋ      

               

               

               

               

               

                


