
ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਿਉ ਂਪਕਹਿਆ ਜਾਵ?ੇ 

ਇੱਥ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤ ੇਹੇਠਾਾਂ ਦ ੱਤ ੇਬਾਰੇ ਲਈ ਦਵਹਾਰਕ ਦਵਚਾਰ ਦਿਲ ਸਕ ੇ ਹਨ: 

1. ਸਕ ਲੀ ਦ ੂੰ ਗੀ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣਾ 

2. ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇ ੀ ਿ   ਕਰਨੀ 

1. ਸਿ ਲੀ ਕ ੂੰਦਗੀ ਕਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ 

• ਸਕ ਲ ਨ ੂੰ   ੱਸ ੋਦਕ ਕੀ ਪਦਰਵਾਰ ਦਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿੈਂਬਰ ਹੈ ਦਿਸ ੀ ਅੂੰਗਰੇ ੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤ ੇਿੋ ਸਕ ਲ ਨਾਲ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਿ   ਕਰ ਸਕ ਾ ਹੈ 

   
 

 

ਪਹਿਾਈ ਕਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨੀ 

ਵਾਧ  ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੂੰਗਰੇ ੀ (EAL) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਵਾਲੇ 

ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਕਪਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 
 

 

ਯ ਕੇ ਦਵੱਚ ਸਕ ਲ ਚਾਹੁੂੰ ੇ ਹਨ ਦਕ ਿਾਪੇ ਸਕ ਲੀ ਦ ੂੰ ਗੀ ਦਵੱਚ ਸਰਗਰਿੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਅਤ ੇਿੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਅੂੰਗਰੇ ੀ ਦਵੱਚ ਆਤਿ-

ਦਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਿਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੰਿ   ੇਰਝੁਵੇੇਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿ   ਕਰਨਗ।ੇ 
 

ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹਨ: 

ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸੂੰਪਰਿ ਨੂੰ ਬਰ ਕੀ ਹੈ 

• ਸਕ ਲ ਨ ੂੰ   ੱਸ ੋਦਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ  ਾ ਸਭ  

 Could you speak more slowly, please? (ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਸਕ  ੇਹ?ੋ) 

 Could you say that again? I didn’t understand. (ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ   ਬੁਾਰਾ ਬੋਲ ਸਕ  ੇਹ?ੋ ਿੈਨ ੂੰ  ਸਿਝ ਨਹੀ ਾਂ 

ਆਇਆ।) 

 I’m sorry, but I didn’t understand you. Could you please repeat that? (ਿਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਿੈਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 

ਸਿਝ ਨਹੀ ਾਂ ਆਈ। ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਸ ਨ ੂੰ   ਹੁਰਾ ਸਕ  ੇਹੋ?) 

 Could you please tell me what ______ means? (ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਿੈਨ ੂੰ   ਸੱ ਸਕ  ੇਹ ੋਦਕ ______  ਾ ਕੀ ਿਤਲਬ ਹੈ?) 

 Could you repeat that word, please? I don’t know what it means. (ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬ  ਨ ੂੰ  

 ਹੁਰਾ ਸਕ  ੇਹ?ੋ ਿੈਨ ੂੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਪਤਾ ਦਕ ਇਸ  ਾ ਕੀ ਿਤਲਬ ਹੈ।) 

 Could you speak louder, please? I cannot hear what you said. (ਦਕਰਪਾ ਕਰਕ,ੇ ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਚੱਾ ਬੋਲ 

ਸਕ ੇ ਹ?ੋ ਿੈਨ ੂੰ  ਸੁਣ ਨਹੀ ਾਂ ਸਦਕਆ ਦਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੀ ਦਕਹਾ ਸੀ।) 

• ਿੇ ਉਹ ਬਹਤੁ ਤ ੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਿਾਾਂ ਅਦਿਹੇ ਸ਼ਬ  ਵਰਤ ੇ ਹਨ ਿੋ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਿਾਣ ੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਸਕ ਲ   ੇਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  

 ੱਸੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਦਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਹਨ ਿੋ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸ  ੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕ  ੇਹੋ: 

• ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਦਲਖਤ ਸਿਝਣ ਦਵੱਚ ਿੁਸ਼ਦਕਲ ਆਉਾਂ ੀ ਹੈ ਦਿਵੇਂ ਦਕ ਸਕ ਲ  ੀਆਾਂ ਦਚਠੱੀਆਾਂ 

ਿਾਾਂ ਸਕ ਲ  ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤਾਾਂ ਸਕ ਲ ਨ ੂੰ   ੱਸੋ 

• ਸਕ ਲ ਨ ੂੰ   ੱਸ ੋਦਕ ਦਕਹੜ੍ੀ ਚੀ  ਸਕ ਲ   ੇਪੱਤਰ-ਦਵਹਾਰ ਨ ੂੰ  ਦਬਹਤਰ 

ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸਿਝਣ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਦਿਵੇਂ ਦਕ 

ਬੋਲੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ  ਾ ਅਨੁਵਾ  



2.ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਦੀ ਪਹਿਾਈ ਕਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਿਰਨੀ ਹੈ 

ਪਹਿਾਈ ਕਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨੀ - ਵਾਧ  ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੂੰਗਰੇ ੀ (EAL) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਕਪਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 

 

 

• ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਸਕ ਲ ਬਾਰੇ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇ ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੂੰਗ।ੋ ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ  ਾ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲ  

ਭਾਸ਼ਾ ਦਵੱਚ ਅਨੁਵਾ  ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ।ੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ: 

   ਸਕ ਲ  ੀ ਸਿਾਾਂ-ਸਾਰਣੀ  

   ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇ ਾ ਹੋਿਵਰਕ 

   ਪਰੀਦਖਆਵਾਾਂ ਅਤ ੇਟੈਸਟ (ਇਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਈ ਵਾਰ ‘ਅਸੇਸਿੈਂਟਾਾਂ' ਦਕਹਾ ਿਾਾਂ ਾ ਹੈ)  

     ਹਾ ਰੀ 

    ਪਾਠਕਰਿ ਅਤ ੇਿੱੁਖ ਪੜ੍ਾਅ 

•   ਸਰੇ ਿਾਦਪਆਾਂ ਨਾਲ ਿਾਦਪਆਾਂ   ੇਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਵੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ੇ ਹਨ। ਿੇ ਸਕ ਲ 

ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਦਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ।ੋ 

• ਿਾਦਪਆਾਂ  ੀ ਸ਼ਾਿ ਦਵੱਚ ਆਓ। ਿੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਅੂੰਗਰੇ ੀ ਬਾਰੇ ਦਚੂੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇ ੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ 

ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਕਸੇ ਅਦਧਆਪਕ ਨਾਲ ਆਹਿੋ-ਸਾਹਿਣੇ  ੀ ਿੀਦਟੂੰਗ ਵਾਸਤ ੇਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਾਂ 

ਸਕ ਲ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕ ੇ ਹੋ ਦਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ  ਭੁਾਸ਼ੀਆ ਆ ਸਕ ਾ ਹੈ। 

 

 

ਯ ਕੇ ਦਵੱਚ ਸਕ ਲ ਉਿੀ  ਕਰ ੇ ਹਨ ਦਕ ਬੱਚ ੇਹੋਿਵਰਕ ਕਰਨ ਅਤ ੇਿਾਪੇ ਿ   ਕਰਨ ਅਤ ੇਘਰ ਦਵੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰਨ। 

ਇੱਥ ੇਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਵਕ ਤੁਸ ੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦ  ਵਕਿੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ: 
 

• ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇ  ੇਸਕ ਲ ਨ ੂੰ  ਉਨਹਾਾਂ  ੀ ‘ਹੋਿਵਰਕ ਨੀਤੀ’ ਪੁੱਛੋ ਤਾਾਂ ਿੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੋਵ ੇਦਕ ਸਕ ਲ ਕੀ ਉਿੀ  ਰੱਖ ਾ ਹੈ, 

ਅਤ ੇਦਿਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇ ੀ ਉਸ ੇ ਹੋਿਵਰਕ ਦਵੱਚ ਿ   ਕਰ ਸਕ ੇ ਹੋ 

• ਹੋਿਵਰਕ ਦਵੱਚ ਬੱਦਚਆਾਂ  ੀ ਿ   ਕਰਨ ਲਈ: 

 ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ ਅਤ ੇਪੜ੍ਹ ੇਗਏ ਦਵਦਸ਼ਆਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਿੱੁਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ 

 ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨ ੂੰ  ਸ਼ਬ ਾਾਂ  ਾ ਅਨੁਵਾ  ਕਰਨ ਲਈ  ਭੁਾਸ਼ੀ ਸ਼ਬ ਕੋਸ਼  ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰੋ 

 ਸ਼ਬ ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾ  ਰੱਖਣ ਦਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇ ੀ ਿ   ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬ  ਅੂੰਗਰੇ ੀ 

ਅਤ/ੇਿਾਾਂ ਉਸ ੀ  ੀ ਪਦਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਵੱਚ ਦਲਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰੋ 

 ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰ ੋਦਕ ਿੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕੁਝ ਸਿਝ ਨਹੀ ਾਂ ਆਉਾਂ ਾ ਤਾਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਦਧਆਪਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੁੱਛੇ 

• ਘਰ ਦਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇ  ੇਨਾਲ ਦਿਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹ।ੋ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਦਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਵੱਚ ਕਰ ਸਕ  ੇਹੋ ਅਤ ੇਤਸਵੀਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤ ੇ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕ  ੇਹੋ ਦਕ ਕਹਾਣੀ ਦਵੱਚ ਕੀ ਹੋ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬੱਦਚਆਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਹ 

ਸਕ ੇ ਹੋ ਅਤ ੇਿੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਬ ਾਾਂ  ਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਸ਼ਬ ਾਾਂ  ਾ ਅਨੁਿਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਹ ਸਕ ੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਾਂ 

ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਾਂ 'ਤ ੇਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਦਵੱਚ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹ ਿੁਿਤ ਹਨ: ਦਨੁੀਆ ਦੀਆਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਅਤ ੇ

ਸਾਖਰਤਾ ਲਈ ਇਿਜੁਿੱਟ ਹੋਵੋ।  

• ਆਪਣੀ ਅੂੰਗਰੇ ੀ ਨ ੂੰ  ਦਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਕਸੇ ਕਲਾਸ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਵੋ। ਕੁਝ ਸਕ ਲ ਿਾਦਪਆਾਂ ਲਈ 

ਅੂੰਗਰੇ ੀ  ੀਆਾਂ ਕਲਾਸਾਾਂ ਚਲਾਉਾਂ  ੇਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛੋ ਦਕ ਕੀ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਰ ਰ 

ਐਿ ਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਿ ਦਵੱਚ ਵੀ ESOL ਕਲਾਸਾਾਂ ਦਿਲ ਸਕ ੀਆਾਂ ਹਨ। ਿੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦਕਸੇ ਕਲਾਸ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕ ੇ, ਿਾਾਂ 

ਸੁਤੂੰਤਰ ਤਰੌ 'ਤ ੇਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਬਿਕਟਸ਼ ਿਾਉਕਂਸਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿੁਿਤ ਅੂੰਗਰੇ ੀ ਪਰੈਕਦਟਸ ਦਿਲ ਸਕ ੀ ਹੈ। 
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ਿਾਪੀਰਾਈਟ 

ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਕਾਸ਼ਨ  ੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਦਹੱਸ ੇਨ ੂੰ  ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਿਾਲਕ  ੀ ਦਲਖਤੀ ਇਿਾ ਤ ਤੋਂ ਦਬਨਾਾਂ ਦਕਸੇ ਵੀ ਰ ਪ ਦਵਚੱ  ਬੁਾਰਾ ਪਰਕਾਦਸ਼ਤ 

ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕ ਾ ਹ ੈ(ਇਸ ਦਵੱਚ ਿੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਿਾਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਪਰਕਾਸ਼ਨ  ੀ ਦਕਸੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟਰਾਦਨਕ ਢੂੰਗਾਾਂ ਨਾਲ ਦਕਸੇ ਵੀ 

ਿਾਦਧਅਿ ਦਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਤਰੌ 'ਤ ੇਹਵੋੇ ਿਾਾਂ ਇਤਿਾਕਨ ਹੋਵੇ)। ਇਸ ਪਰਕਾਸ਼ਨ  ੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਦਹੱਸ ੇਨ ੂੰ   ਬੁਾਰਾ 

ਪਰਕਾਦਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਿਾਲਕ  ੀ ਦਲਖਤੀ ਇਿਾ ਤ ਲਈ ਅਰ ੀਆਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ਕ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਦਧਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਾਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀ ੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਕਾਪੀਰਾਈਟ © The Bell Educational Trust Limited (The Bell Foundation ਵਿੋਂ ਕੂੰਿ ਕਰ  ੇਹੋਏ) 

Bell Educational Trust Limited, ਗਰੂੰਟੀ  ਆੁਰਾ ਸੀਦਿਤ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੂੰਪਨੀ ਹ,ੈ ਨੂੰ ਬਰ 1048465, ਿੋ 5 ਅਪਰੈਲ 1972 ਨ ੂੰ  ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਸੀ, ਅਤ ੇਚੈਦਰਟੀ ਕਦਿਸ਼ਨ  ੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਬਰ 311585  ੇ ਨਾਲ ਰਦਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਚੈਦਰਟੀ ਹ ੈ

http://www.bell-foundation.org.uk/

