
 
 

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਇੰਟਰਵਿਊ ਫਾਰਮ 

       2023 ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਮਾਤ 

ਇਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਐਡਂ ਬਬਓਡਂ ਪਲਾਨ (HSBP) ਵਾਬ ਼ਿੰਗਟਨ ਪ੍ਾਂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੈਜੂਏ ਨ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਭਬਵੱਖ ਬਾਰ ੇਸੋਚਣ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੈਜੂਏ ਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰ ੇਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਐਡਂ ਬਬਓਡਂ ਪਲਾਨ ਬਵਚੱ ਚਾਰ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਜੇਲੋ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ • ਮੁੜ-  ੁਰ ੂ

• ਕਬਮਉਬਨਟੀ ਅਨੁਭਵ 
• ਸੀਨੀਅਰ 

ਇ਼ਿੰਟਰਬਵਊ 

ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀ ਂXello ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬ਼ਿੰਧ ਜੋੜਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਇ਼ਿੰਟਰਬਵਊ 
ਵਾਸਤੇ ਬਤਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਵਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਇਆ ਬਡਜੀਟਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੀ ਗਰੈਜੂਏ ਨ ਲੋੜ ਵਾਸਤ ੇਅ਼ਿੰ ਾਂ ਨੂ਼ਿੰ  
ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹ ੇਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਅ਼ਿੰ ਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂ਼ਿੰ  ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂ਼ਿੰ  ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਆਪਣੇ ਭਬਵੱਖ ਦੇ 
ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਬਵਕਲਪਾਂ, ਅਤੇ 21ਵੀ ਂਸਦੀ ਦੇ ਹਨੁਰਾਂ ਬਾਰ ੇਖੋਜ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਜ਼ਿੰਨ੍ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂ਼ਿੰ  ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜ 
ਪਵੇਗੀ।  

ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਇ਼ਿੰਟਰਬਵਊ ਬਵੱਚ  ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ਼ਿੰਜ ਇ਼ਿੰਟਰਬਵਊ ਸਵਾਲ  ਾਮਲ ਹੋਣਗ।ੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਕ ਬਜੁਰਗ 

ਇ਼ਿੰਟਰਬਵਊ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਬਕਬਰਆ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲੋ ਦੀਆ ਂਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਖੋਜ, ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।  ਹਰੇਕ 

ਇ਼ਿੰਟਰਬਵਊ ਸਵਾਲ ਬਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ-ਦਰ ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ Xello ਭਾਗਾਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਸੂਚੀਬੱਧ 

ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹ।ੈ 

ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਿਾਲ #1: 

 ਆਪਣੇ ਵਿਵਦਅਕ ਟੀਬਚਆਂ  ਨੰੂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ੀਂ ਵਕਹੜੇ ਕੈਰੀਅਰਾੀਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ? 

ਜੇਲੋ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇ਼ਿੰਟਰਬਵਊ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਣ ਲਈ c omponents ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਦੱਤਾ: 
✓ ਮੇਰੇ ਬਾਰ ੇ- ਕੈਰੀਅਰ ਮੈਚ 

ਸਵਾਲ #1 ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬੀ ਫਰੁਨੇ: 
 
 

 
 
 

 
 

ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਿਾਲ #2: 

ਸਿਾਲ #1 'ਤ ੇਬਵਚਾਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ,  ਆਪਣੇ ਵਿਵਦਅਕ ਟੀਵਚਆੀਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?  

ਜੇਲੋ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇ਼ਿੰਟਰਬਵਊ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਣ ਲਈ c omponents ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਦੱਤਾ: 
✓ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਲਏ ਗਏ ਰਸਤੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰ ੇਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ੋ

✓ ਮੇਰੇ ਬਾਰ ੇ- ਕੈਰੀਅਰ ਬਰਸਰਚ 

ਸਵਾਲ #2 ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬੀ ਫਰੁਨੇ: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸਿਾਲ #3: 

ਤੁਸੀ ੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀ ੀਂਦ ੇਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਥਿੇਅ (Undergraduateion Pathway) ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਵਮਲੇ ਹੋ? 

ਜੇਲੋ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇ਼ਿੰਟਰਬਵਊ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਣ ਲਈ c omponents ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਦੱਤਾ: 
✓ ਰਾਜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਤੀਜ ੇ

 

ਹੇਠਾਂ ਬਦੱਤੇ ਚਾਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਂ ੇਖਾਨੇ (ਖਾਬਨਆਂ) ਬਵਚੱ ਸਹੀ ਦਾ ਬਨ ਾਨ ਲਗਾਓ ਬਕ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ 

ELA ਅਤੇ ਗਬਣਤ ਗਰੈਜੂਏ ਨ ਪਾਥਵੇਅ ਨੂ਼ਿੰ  ਬਕਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤਾਂ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕੋਰ  ਾਮਲ ਕਰੋ। 
 

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਥਿੇਅ ਚੋਣਾੀਂ 

ਚੋਣ 1 - ELA ਮੇਰੇ ਨਤੀਜੇ: 

  WA SBA- ਅ਼ਿੰਗਰੇਜੀ ਭਾ ਾ (ਲੋੜੀਦਂਾ ਗਰੈਜੂਏ ਨ ਸਕੋਰ: 2548+) 

  ACT/SAT (ਲੋੜੀਦਂਾ ਸਕੋਰ: 14+/410+) 

  ਪਬਰਵਰਤਨ ਕੋਰਸ (ਬਬਰੱਜ ਟ ੂਕਾਲਜ ELA) 

  ਦਹੂਰਾ ਕਰੈਬਡਟ ELA ਕੋਰਸ 

 ਬਕਸੇ ਕਾਲਜ-ਪੱਧਰੀ ਕੋਰਸ ਬਵੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਰੇਡ;  ਦੜੌਨਾ  ੁਰ ੂਕਰਨਾ, AP: C+ ਗਰੇਡ 

ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਦੋਨੋਂ ਸਮਸੈਟਰ, ਜਾਂ AP ਇਮਬਤਹਾਨ ਸਕਰੋ 3 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵਧੇਰ ੇ

 

ਵਿਕਲਪ 2 - ਗਵਣਤ 

   WA SBA ਗਬਣਤ (ਲੋੜੀਦਂਾ ਗਰੈਜੂਏ ਨ ਸਕੋਰ: 2595+) 

   ACT/SAT (ਲੋੜੀਦਂਾ ਸਕੋਰ: 16+/430+) 

   ਦਹੂਰਾ ਕਰੈਬਡਟ ਗਬਣਤ ਕੋਰਸ 

 ਬਕਸੇ ਕਾਲਜ-ਪੱਧਰੀ ਕੋਰਸ ਬਵੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਰੇਡ;  ਰਬਨ਼ਿੰ ਗ ਸਟਾਰਟ, AP: C+ ਗਰੇਡ ਜਾਂ 

ਇਸਤੋਂ ਬੇਹਤਰ  ਦੋਨੋਂ ਸਮੈਸਟਰ, ਜਾਂ AP ਇਮਬਤਹਾਨ ਦਾ ਸਕਰੋ 3 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਉਚੇਰਾ। 

  ਪਬਰਵਰਤਨ ਕੋਰਸ (ਬਬਰੱਜ ਟ ੂਕਾਲਜ ਮਥੈ) 

  ਬਵੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ 

 

 

ਵਿਕਲਪ 3 – ਵਮਲਟਰੀ ਪਾਥਿੇਅ  (ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਵਿਿੱਚ ELA ਅਤੇ ਗਵਣਤ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ) 

 ASVAB (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜੀਦਂਾ ਸਕੋਰ 31 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵਧੇਰ)ੇ  

ਵਿਕਲਪ 4 – CTE ਪਥ (ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਵਿਿੱਚ ELA ਅਤੇ ਗਵਣਤ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ) 

By ਇਿੱਕ  ਵਸੰਗਲ ਸੀਟੀਈ ਪਾਥਿੇਅ ਵਿਿੱਚ 2.0 ਕਰੈਵਿਟ ਕਮਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ CTE 

ਪਾਥਵੇਅ ਬਵੱਚ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ 

ਸੂਚੀ ਬਦਓ 

 ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਬਟ਼ਿੰਗ 

 ਬਸਹਤ ਬਵਬਗਆਨ 

 ਮਨੱੁਖੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂ

 ਬਵਬਗਆਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ 

 ਹਨੁਰਮ਼ਿੰਦ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਵਬਗਆਨ 

 



 
 

ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸਿਾਲ #4: 

ਵਕਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੁਨਰਾੀਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਜ਼ਰਵਬਆੀਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਵਿਿੱਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪੇਸ਼ਿੇਰਾਨਾ ਰੈਵਜ਼ਊਮੇ 

ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ? 

ਜੇਲੋ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇ਼ਿੰਟਰਬਵਊ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਣ ਲਈ c omponents ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਦੱਤਾ: 
✓ ਪੇ ੇਵਰ ਰੈਬਜਊਮੇ 

✓ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਮਾਣੀਕਰਨ – (CPR/ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਟੀਬਫਕੇਟ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਕਰਨ ਵਾਬਲਆਂ ਦਾ 

ਕਾਰਡ) 

✓ ਕਬਮਉਬਨਟੀ ਅਨੁਭਵ 
 

ਸਵਾਲ #4 ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬੀ ਫਰੁਨੇ: 
 
 
 

 
 
 
 
 

ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਿਾਲ #5: 

ਤੁਹਾਿੀ ਪੋਸਟ ਹਾਈ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ? 
 

ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਤ ਪੋਸਟ ਹਾਈ ਪਲਾਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ੋਬਜਸ ਬਵੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ/ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਬਸਟੀ, 

ਬਮਲਟਰੀ  ਾਖਾ, ਰਜੁਗਾਰ, ਜਾ ਂ ਾਬਗਰਦੀ ਬਸਖਲਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ  ਾਮਲ ਹ।ੈ 
 

ਜਵਾਬ: ________________________ 
 

ਤੁਹਾਿੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਵਹਨਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ੀਂ ਵਕਹੜੀਆੀਂ ਚੀਜ਼ਾੀਂ ਪਵਹਲਾੀਂ ਹੀ 

ਪੂਰੀਆੀਂ ਕਰ ਲਈਆੀਂ ਹਨ? 
 

ਜੇਲੋ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇ਼ਿੰਟਰਬਵਊ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਦੱਤਾ: 

✓ ਤੁਹਾਡੀ ਭਬਵੱਖ ਦੀ ਬੱਜਟ  ੀਟ ਬਵੱਚ ਬਨਵੇ  ਕਰਨਾ 

✓ ਕਾਲਜ ਬਗਆਨ ਹੱਬ 

 ਚੋਣਵਾਂ ਸਹਾਇਕ ਡੌਕੂਮੈਂਟ 

ਮਨਜੂਰੀ ਪੱਤਰ/ਸਰਟੀਬਫਕੇਟ 

 ਾਬਗਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜੀ 

ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ 

ਤੁਹਾਿੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਵਹਨਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ:  

1._______________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 

4._______________________________________________________ 

 



 
 

 

ਵਿਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਵਿਦਿਾਨਾੀਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ: 
 

ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣਾ FAFSA ਜਾਂ WASFAYES ਨ਼ਿੰ ਬਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਬਲਆ ਹ ੈ  

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂ਼ਿੰ  ਤੁਹਾਡੇ FAFSA ਜਾਂ WASFAYES NO ਨੂ਼ਿੰ  ਭਰਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹ ੈ  
 

► ਫੈਡਰਲ ਸਟਡੂੈਂਟ ਏਡ ਵਾਸਤ ੇਮੁਫ਼ਤ ਅਰਜੀ (FAFSA) 

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਲ ਦੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂ਼ਿੰ  ਖੁੱਲ੍ਦਾ ਹ ੈ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa 'ਤੇ ਜਾਓ 
 

► ਵਾਬ ਼ਿੰਗਟਨ ਐਪਲੀਕੇ ਨ ਫਾਰ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨੈਂ ੀਅਲ ਏਡ (WASFA) 

WASFA ਉਹਨਾਂ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਾਂਤਕੀ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਵਾਸ ਦੇ ਦਰਜੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿੰਘੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਵੀ  ਾਮਲ ਹਨ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ https://readysetgrad.wa.gov/WASFAelig 'ਤੇ ਜਾਓ 
 

► ਕਾਲਜ ਬਾਊਡਂ ਸਕਾਲਰਬ ਪ  

ਉਹ ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਜੋ ਕਾਲਜ ਬਾਊਡਂ ਸਕਾਲਰਬ ਪ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਸੂਬਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਇਸ ਸਕਾਲਰਬ ਪ ਤੱਕ ਪਹੁ਼ਿੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਬਲਬਖਆਂ ਨੂ਼ਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

• FAFSA ਬਵੱਤੀ ਅਰਜੀ ਨੂ਼ਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰ ੋ  

• 12ਵੇਂ ਗਰੇਡ ਸਾਲ ਤੋਂ  ੁਰ ੂਕਰਕੇ 

• ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਚਤ 2.0 GPA ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਨਾਲ ਗਰੈਜੂਏਟ ਬਣ ੋ  

• 9ਵੇਂ – 12ਵੇਂ ਗਰੇਡ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ https://wsac.wa.gov/college-bound 'ਤੇ ਜਾਓ 
 
 

https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa
https://readysetgrad.wa.gov/WASFAelig
https://wsac.wa.gov/college-bound

