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ਅਕਤੂਬਰ 2019 
ਿਪਆਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪ/ੇਸਰਪ�ਸਤ: 

 

Kent School District (KSD) ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ 6 ਗ�ੇਡ KSD ਤ� ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਥੀਆਂ 
ਲਈ Highly Capable Program (ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਪ�ੋਗਰਾਮ)।  KSD ਪ�ੋਗਰਾਮ ਉਹਨ� 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ  ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ �ਚ ਯੋਗਤਾ 
ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।   

ਸਾਰੇ ਦੂਸਰ ੇਗ�ੇਡ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਿਵਚ Cognitive Abilities 
Screener (ਕੋਗਿਨਿਟਵ ਐਿਬਿਲਟੀ ਸਕ�ੀਨਰ) (CogAT) ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਜਹੜ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਰੋ 
ਉਪਲਬਧੀ ਅੰਕਿੜਆ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕ�ੀਨਰ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ� � ਨੂੰ  
Highly Capable Program ਿਵੱਚ ਸੰਭਵ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਲਈ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਹ ੈ
ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ CoGat ਸਕ�ੀਨਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹ-ੁਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ 
ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤ� ਜੋ HiCap ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨੂੰ  ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਜੇ ਤੁਸ� ਨਹ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੂੰ  HiCap ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਪਰਿਖਆ ਜ� ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇ, ਤ� ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕ ੇਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ੋਅਤ ੇ30 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ 
ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦਓ। ਰਸੀਦ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਜ�ਚ ਅਤ ੇਚੋਣ ਤ� ਬਾਹਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ Kent School District Highly Capable ਵਾਲੇ ਵੈ�ਬ ਪੇਜ ਤ� 
ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਤੁਸ� 253-373-7252 'ਤੇ ਵੀ Highly Capable Program ਦੇ ਦਫਤਰ 
ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋਜ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜ� ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹ।ੋ  

 
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁ਼ਭਿਚੰਤਕ,  
Christine Corbley  
ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਖਲਾਈ 
 

____________________________________________________________________  
 

 ਮ� ਨਹ� ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ __________________________________ ਦੀ ਪ�ੀਿਖਆ ਲਈ 
ਜਾਵੇ ਜ� ਬਹ-ੁਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  
 

 

_____________________________                           _______________________ 

ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ                                                    ਤਾਰੀਖ਼ 



  

 

       
 


