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ਯੂਕੇ ਵਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ 
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ਸ਼ਾਰੇ ਮ਼ਾਪੇ ਚ਼ਾਹ ੁੰਿੇ ਹਨ ਵਕ ਉਨ਼੍ਂਾ ਿੇ ਬੁੱਚੇ ਸ ਰੁੱਵਖਅਤ, ਵਸਹਤਮੁੰਿ ਅਤੇ ਉਨ਼੍ਂਾ ਿੇ 
ਭਵਿੁੱਖ ਿੇ ਮੌਵਕਆਂ ਨ਼ਾਲ ਖ ਸ ਰਵਹਣ. ਪਰ ਉਹਨ਼ਂਾ ਨੂੁੰ  ਨਿੇਂ ਿੇਸ ਵਿੁੱਚ ਬਹ ਤ ਸ਼ਾਰੀਆਂ 
ਚ ਣੌਤੀਆਂ ਿ਼ਾ ਸ਼ਾਹਮਣ਼ਾ ਕਰਨ਼ਾ ਪੈਂਿ਼ਾ ਹੈ ਵਜੁੱਥੇ ਿੁੱਖਰੇ ਕ਼ਾਨੂੁੰ ਨ, ਿੁੱਖਰੇ ਵਸਸਟਮ, 
ਿੁੱਖਰੀਆਂ ਉਮੀਿ਼ਂਾ ਅਤੇ ਬੇਸਕ ਇੁੱਕ ਿੁੱਖਰੀ ਭ਼ਾਸ਼ਾ ਹ ੁੰਿੀ ਹੈ. ਇਹ ਲੀਫਲੈਟ ਯੂਕੇ 
ਵਿਚ ਵਸੁੱਵਖਆ ਪਰਣ਼ਾਲੀ ਬ਼ਾਰੇ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਣ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਵਿੁੰਿ਼ਾ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਜੋ ਤ ਹ਼ਾਡੇ ਬੁੱਚੇ 
ਿੀ ਵਸੁੱਖਣ ਅਤੇ ਭਵਿੁੱਖ ਿੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤ ਹ਼ਾਡੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ 
ਸਕੇ. ਇਹ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਉਹਨ਼ਂਾ ਲੋਕ਼ਂਾ ਿ ਆਰ਼ਾ ਚ ਵਣਆ ਵਗ੍ਆ ਸੀ ਵਜਨ਼੍ਂਾ ਨੇ ਖ ਿ ਯੂਕੇ 
ਵਿੁੱਚ ਪਨ਼ਾਹ ਮੁੰਗ੍ੀ ਸੀ, ਉਹਨ਼ਂਾ ਿੇ ਅਧ਼ਾਰ ਤੇ ਉਹਨ਼ਂਾ ਿੀ ਇੁੱਛ਼ਾ ਉਹ ਜ਼ਾਣਿੇ ਹ ੁੰਿੇ ਜਿੋਂ 
ਉਹ ਪਵਹਲੀ ਿ਼ਾਰ ਪਹ ੁੰਚੇ. 

ਯੂਕੇ ਵਵਚ ਵਸਿੱਵਿਆ 

ਸਕੂਲ ਿ਼ਾ ਸ਼ਾਲ ਸਤੁੰਬਰ ਤੋਂ ਜ ਲ਼ਾਈ ਤੁੱਕ ਚਲਿ਼ਾ ਹੈ, ਵਤੁੰਨ ਸਬਿ਼ਂਾ ਪਤਝੜ, ਬਸੁੰਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਮੀ - ਹਰ ਇੁੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿ ੇਲੁੰਬ ੇ
ਅੁੱਧ-ਅਿਧੀ ਿੇ ਬਰੇਕ ਿੇ ਨ਼ਾਲ. ਸਕੂਲ ਸੋਮਿ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ ੁੱਕਰਿ਼ਾਰ ਤੁੱਕ ਚੁੱਲਿੇ ਹਨ, ਸਿੇਰੇ ੯ ਿਜੇ ਸ ਰ ੂਹ ੁੰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 
ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹ ੁੰਿੇ ਹਨ. 

3 ਅਤੇ 4 ਸ਼ਾਲ ਿ ੇਬੁੱਚੇ ਪਰੀ-ਸਕੂਲ ਜ਼ਾ ਸਕਿੇ ਹਨ - ਸਕੂਲ ਿੀ ਵਮਆਿ ਿੇ ਸਮੇਂ 
ਵਿੁੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੁੱਚ 15 ਘੁੰਟੇ "ਨਰਸਰੀ" ਕਵਹੁੰਿੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ਼੍ਂਾ ਨੂੁੰ  ਸਕੂਲ ਲਈ 
ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਿੁੱਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰਿ਼ਾ ਹੈ. ਇਹ ਮ ਫ਼ਤ ਹੈ. ਤਿ, ਯੂਕੇ ਿੇ ਕ਼ਾਨੂੁੰ ਨ 
ਿੇ ਤਵਹਤ, ਬੁੱਵਚਆਂ ਨੂੁੰ  5 ਤੋਂ 16 ਸ਼ਾਲ ਿੀ ਉਮਰ ਵਿੁੱਚ, ਅਤੇ 16 ਅਤ ੇ18 ਸ਼ਾਲ ਤੋਂ 
ਿੁੱਧ ਉਮਰ ਿੇ ਬੁੱਵਚਆਂ ਲਈ ਵਕਸੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਂਾ ਵਸਖਲ਼ਾਈ ਿੇ ਵਕਸੇ ਰਪੂ ਵਿੁੱਚ ਹੋਣ਼ਾ 
ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ. 
ਰ਼ਾਜ ਿ ਆਰ਼ਾ ਫੁੰਡ ਕੀਤੇ ਜ਼ਂਾਿੇ ਸਕੂਲ਼ਂਾ ਵਿੁੱਚ ਵਸੁੱਵਖਆ ਮ ਫਤ ਹੈ. ਬਹ ਤੇ ਵਮਸਰਤ 
ਸਕੂਲ ਹਨ, ਮ ੁੰਵਡਆਂ ਅਤ ੇਕ ੜੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਇਕੁੱਵਿਆਂ ਪੜ਼੍ਾਉਿੇਂ ਹਨ. 

ਮ਼ਾਵਪਆਂ ਨੂੁੰ  ਕ਼ਾਨੂੁੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਉਣ ਿੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ ੁੰਿੀ ਹੈ ਵਕ 
ਉਨ਼੍ਂਾ ਿ਼ਾ ਬੁੱਚ਼ਾ ਸਕੂਲ ਜ਼ਂਾਿ਼ਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀ ਂਹੈ. ਸਕੂਲ ਗ੍ ੁੰਮ ਜ਼ਾਣ ਿ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਬੁੱਚ਼ਾ ਆਪਣੀ 

ਵਸਖਲ਼ਾਈ ਤੋਂ ਵਪੁੱਛੇ ਜ਼ਾ ਸਕਿ਼ਾ ਹੈ. ਮ਼ਾਵਪਆਂ ਨੂੁੰ  100% ਹ਼ਾਜ਼ਰੀ ਲਗ੍ਿ਼ਾਉਣੀ ਚ਼ਾਹੀਿੀ ਹੈ. ਤ ਹ਼ਾਨੂੁੰ  
ਬੁੱਚੇ ਨੂੁੰ  ਘਰ ਨਹੀ ਂਰੁੱਖਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਜਿੋਂ ਤੁੱਕ ਕੋਈ ਪਰਮ਼ਾਵਣਕ ਕ਼ਾਰਨ ਨ਼ਾ ਹੋਿੇ - ਉਿ਼ਾਹਰਣ ਿੇ ਲਈ 
ਜੇ ਉਹ ਵਬਮ਼ਾਰ ਹਨ - ਅਤ ੇਤ ਸੀ ਂਸਕੂਲ ਨੂੁੰ  ਸੂਵਚਤ ਕਰ ਵਿੁੱਤ਼ਾ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਹ਼ਾਜ਼ਰੀ ਨ਼ਾਲ ਨੇਵੜਓ ਂ
ਨਜ਼ਰ ਰੁੱਖਿੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਕਰਨਗੇ੍ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਚ਼ਾ ਵਬਨ਼ਂਾ ਅਵਧਕ਼ਾਰਤ ਜ਼ਂਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ 
ਕ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਜ਼ਾਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੁੰਿ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੁੱਚ ਮ਼ਾਵਪਆਂ 'ਤੇ ਜ ਰਮ਼ਾਨ਼ਾ ਲਗ਼੍ਾਉਣ਼ਾ 
ਜ਼ਂਾ ਅਿ਼ਾਲਤ ਿੇ ਆਿੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤ ਹ਼ਾਡ਼ਾ ਬੁੱਚ਼ਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀ ਂਜ਼ਾ 
ਸਕਿ਼ਾ, ਜ਼ਂਾ ਿੇਰ ਨ਼ਾਲ ਆ ਵਗ੍ਆ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਵਕ ਤ ਸੀ ਂਸਿੇਰੇ ੮.੩੦ ਿਜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੁੰ  
ਬ ਲ਼ਾਓ ਵਕ ਇਹ ਸਮਝ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਵਕਉ.ਂ ਤ ਹ਼ਾਨੂੁੰ  ਕ਼ਾੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੁੰ ਬਰ ਲੁੱਭਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਅੁੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬੋਲਣ਼ਾ ਵਸੁੱਖਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ 'ਮੇਰ਼ਾ ਬੁੱਚ਼ਾ (ਨ਼ਾਮ) ਅੁੱਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀ ਂਆ ਸਕਿ਼ਾ 
ਵਕਉਵਂਕ ਉਹ ਵਬਮ਼ਾਰ ਹਨ'. ਵਨਰਧ਼ਾਰਤ ਸਕੂਲ ਛ ੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬ਼ਾਹਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਗੈ੍ਰਹ਼ਾਜ਼ਰੀ ਿ਼ਾ ਸਕੂਲ 
ਿ ਆਰ਼ਾ ਅਵਧਕ਼ਾਰ ਹੋਣ਼ਾ ਲ਼ਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. 
 
ਸ਼ਾਰੇ ਸਕੂਲ ਰ਼ਾਸਟਰੀ ਸਰਕ਼ਾਰ ਿ ਆਰ਼ਾ ਵਨਰਧ਼ਾਰਤ ਕੋਰ ਪ਼ਾਿਕਰਮ ਵਸਖ਼ਾਉਿੇਂ ਹਨ. ਹਰ ਸਕੂਲ ਹੋਰ 
ਵਿਸੇ ਅਤੇ ਗ੍ਤੀਵਿਧੀਆਂ ਿੀ ਪੇਸਕਸ ਿੀ ਕਰਿ਼ਾ ਹੈ. ਪ਼ਾਿ ਪ ਸਤਕ਼ਂਾ ਸਕੂਲ ਿ ਆਰ਼ਾ ਮ ਫਤ ਪਰਿ਼ਾਨ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਂਾਿੀਆਂ ਹਨ. 

ਸ਼ਾਰੇ ਬੁੱਵਚਆਂ ਨੂੁੰ  ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਜ਼ਰਰੂ ਪਵਹਨੀ ਚ਼ਾਹੀਿੀ ਹੈ. ਤ ਸੀ ਂਇਹ 
ਨਿ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾ ਿਰਵਤਆ ਹੋਇਆ ਖਰੀਿ ਸਕਿੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕ ਝ ਸਕੂਲ, ਕੌਂਸਲ਼ਂਾ 
ਅਤੇ ਚੈਵਰਟੀ ਖਰਵਚਆਂ ਵਿੁੱਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਿੇ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ. 

ਜੇ ਤ ਸੀ ਂਹੋਮ ਆਵਫਸ ਐੁੱਸ੯੫  S95 'ਤੇ ਹੋ ਤ਼ਂਾ ਤ ਹ਼ਾਡ਼ਾ ਬੁੱਚ਼ਾ ਮੁਫਤ ਸਕੂਲ 
ਭੋਜਨ ਲਈ ਯੋਗ੍ ਹੈ. ਐਸ ੪ S4 ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਉਹਨ਼ਂਾ ਲਈ ਇਹ 
ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਸਥ਼ਾਨਕ ਕ਼ਾਉਸਂਲ ਿੇ ਵਿਿੇਕ ਹੈ. 

ਪਰੀਸਿ ਬੁੱਵਚਆਂ ਨ਼ਾਲ ਸਕੂਲ ਲਈ ਮ ਫਤ ਆਿ਼ਾਜ਼ਾਈ ਪਰਿ਼ਾਨ ਕਰਿੀਆਂ 
ਹਨ 

ਵਿਸੇਸ ਵਿਵਿਅਕ ਲੋੜ਼ਂਾ ਜ਼ਂਾ ਗ੍ਤੀਸੀਲਤ਼ਾ ਿੀ ਸਮੁੱਵਸਆ. ਿਸੂਰੇ ਯੋਗ੍ਤ਼ਾ 
ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਿੀਕੀ ਅਨ ਕੂਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 2 ਮੀਲ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਜ਼ਂਾ ਤ਼ਂਾ 8 ਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ, ਅਤ ੇਜੇ 3 
ਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਉਮਰ ਿੇ ਹਨ. ਜੇ ਤ ਹ਼ਾਡ਼ਾ ਬੁੱਚ਼ਾ ਸਕੂਲ ਜ਼ਾਣ ਲਈ ਬੁੱਸ ਜ਼ਂਾ ਰੇਲ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ਼ਾ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਉਸਨੂੁੰ  ਅੁੰਡਰ –16 
ਟਰੈਿਲ ਪ਼ਾਸ ਖਰੀਿਣ਼ਾ ਵਕਰ਼ਾਏ ਵਿੁੱਚ ਕਮੀ ਕਰੇਗ਼੍ਾ. 

ਗ੍ਤੀਸੀਲਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾ ਵਸੁੱਖਣ ਿੀਆਂ ਮ ਸਕਲ਼ਂਾ ਿ਼ਾਲੇ ਬੁੱਵਚਆਂ ਿ਼ਾ ਮ ਲ਼ਂਾਕਣ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਿੇਗ਼੍ਾ ਅਤੇ ਉਨ਼੍ਂਾ ਿੀਆਂ ਵਿਸੇਸ 
ਵਿਵਿਅਕ ਜ਼ਰਰੂਤ਼ਂਾ ਲਈ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਪਰ਼ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਏਗ੍ੀ. ਸਕੂਲ ਉਹਨ਼ਂਾ ਬੁੱਵਚਆਂ ਲਈ ਿਧੇਰ ੇਭ਼ਾਸ਼ਾ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਿ਼ਾ 
ਪਰਬੁੰਧ ਿੀ ਕਰਨਗੇ੍ ਜੋ ਅੁੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀ ਂਬਲੋਿੇ. 

ਇਹ ਸ ਵਨਸਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਬੁੱਚੇ ਵਸੁੱਖਣ ਵਿਚ ਪੂਰ਼ਾ ਵਧਆਨ ਲਗ਼੍ਾ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ਼੍ਂਾ ਵਹੁੱਸ਼ਾ 
ਲੈ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਲ਼ਾਹ ਵਿੁੱਤੀ ਜ਼ਂਾਿੀ ਹੈ ਵਕ ਬਹ ਤ ਸ਼ਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੁੱਵਚਆਂ ਨੂੁੰ  ਹਰ ਰ਼ਾਤ 11 ਤੋਂ 12 ਘੁੰਵਟਆਂ ਵਿਚ ਸੌਣ਼ਾ 
ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ੯ ਿੇ ਆਸ ਪ਼ਾਸ ਿੇ ਿੁੱਡੇ ਬੁੱਚੇ. 

ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਿ਼ਾ ਆਪਣ਼ਾ ਸਮ਼ਂਾ-ਸ਼ਾਰਣੀ, ਸਕੂਲ ਿਰਿੀ, ਵਿਸੇ ਿੀਆਂ ਚੋਣ਼ਂਾ ਅਤੇ ਗ੍ਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹ ੁੰਿੀਆਂ ਹਨ. ਿੇਰਵਿਆਂ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਿੀ ਿੈਬਸ਼ਾਈਟ ਿੇਖੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਂਾ ਉਨ਼੍ਂਾ ਿੇ ਵਨਯਮਤ ਨਜ਼ਲੈਟਰ਼ਂਾ ਨੂੁੰ  ਪੜ੍ਨ ਿੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰੋ ਤ਼ਂਾ ਜੋ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾ ਸਕੇ ਵਕ ਤ ਹ਼ਾਡ਼ਾ ਬੁੱਚ਼ਾ ਖ਼ਾਸ ਵਿਨ਼ਂਾ ਅਤੇ ਗ੍ਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਨਹੀ ਂਖ ੁੰਝਿ਼ਾ. 

ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਰੇ ਮ਼ਾਵਪਆਂ ਨੂੁੰ  ਬੁੱਚੇ ਿੇ ਵਿਕ਼ਾਸ ਵਿੁੱਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਲਈ ਉਹਨ਼ਂਾ ਨ਼ਾਲ ਇੁੱਕ ਸਬੁੰਧ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 
ਕਰਿੇ ਹਨ. ਜਿੋਂ ਤ ਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੁੱਚੇ ਨੂੁੰ  ਛੁੱਡ ਵਿੁੰਿੇ ਜ਼ਂਾ ਚ ੁੱਕਿੇ ਹੋ ਤ਼ਂਾ ਤ ਸੀ ਂਅਵਧਆਪਕ਼ਂਾ ਨ਼ਾਲ ਗ੍ੁੱਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ, ਅਤੇ 
ਮ਼ਾਵਪਆਂ ਿੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੁੰ  ਹੋਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹੈ, ਵਜੁੱਥੇ ਤ ਸੀ ਂਅਵਧਆਪਕ਼ਂਾ ਨ਼ਾਲ ਆਪਣੇ ਬੁੱਚੇ ਿੀ ਪਰਗ੍ਤੀ ਬ਼ਾਰੇ ਗ੍ੁੱਲਬ਼ਾਤ ਕਰ ਸਕਿੇ 
ਹੋ, ਕੋਈ ਿੀ ਪਰਸਨ ਪ ੁੱਛ ਸਕਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਵਚੁੰਤ਼ਾਿ਼ਂਾ ਬ਼ਾਰੇ ਚਰਚ਼ਾ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ. 

'ਤੇ ਿਧੇਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ   https://www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education 

ਪਰ਼ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ (5 ਤੋਂ 11 ਸ਼ਾਲ ਿੇ ਬੁੱਵਚਆਂ ਲਈ) ਮ਼ਾਵਪਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਿ ਹੈ ਵਕ 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱਚੇ ਿੇ ਨ਼ਾਲ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ਼੍ਂਾ ਨੂੁੰ  ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਨ. ਹਰ 
ਸਕੂਲ ਿੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਹੇਗ੍ੀ ਜਿੋਂ ਉਹ ਬੁੱਚੇ ਨੂੁੰ  ਇਕਸ਼ਾਰ 
ਰਵਹਣ਼ਾ ਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਸਮਝਿੇ ਹਨ. ਤ ਹ਼ਾਨੂੁੰ  ਸਕੂਲ ਨੂੁੰ  ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਿੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 
ਹੋਏਗ੍ੀ ਜੇ ਤ ਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੁੱਚੇ ਨੂੁੰ  ਇੁੱਕਿ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਿ਼ਾ ਪਰਬੁੰਧ 
ਕਰਿੇ ਹੋ, ਵਕਉਵਂਕ ਸਕੂਲ ਕਿੇ ਿੀ ਵਕਸੇ ਬੁੱਚੇ ਨੂੁੰ  ਵਕਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨ਼ਾਲ ਨਹੀ ਂ
ਜ਼ਾਣ ਵਿੁੰਿੇ. 

ਇਹ ਤ ਹ਼ਾਡੇ ਿੇਸ ਵਿੁੱਚ ਜੋ ਸਿੀਕ਼ਾਰਯੋਗ੍ ਹੈ ਿੇ ਉਲਟ ਹ ੋਸਕਿ਼ਾ ਹੈ, ਵਜੁੱਥੇ 
ਬੁੱਵਚਆਂ ਨੂੁੰ  ਇੁੱਕ ਿੁੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੁੱਚ ਵਜ਼ੁੰਮੇਿ਼ਾਰੀ ਵਿੁੱਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਿੀ ਹੈ. ਪਰ ਯੂਕੇ 
ਵਿਚ ਿੁੱਖੋ ਿੁੱਖਰੀ ਪਹ ੁੰਚ ਨੂੁੰ  ਸਮਝਣ਼ਾ ਬਹ ਤ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ. 

https://www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education
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ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ: 5  ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ (ਸ਼ਾਲ 6 ਿ਼ਾ 
ਸਿ਼ਾਗ੍ਤ) ਬੁੱਚੇ ਪਰ਼ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਿੇ 5 ਸ਼ਾਲ ਿੇ ਸਕੂਲ ਵਿੁੱਚ ਸ ਰ ੂ
ਕਰਿੇ ਹਨ. ਉਹ ਵਰਸੈਪਸਨ ਕਲ਼ਾਸ ਵਿੁੱਚ ਸ ਰ ੂਹ ੁੰਿੇ ਹਨ, ਵਫਰ ਕਲ਼ਾਸ਼ਂਾ ਨੂੁੰ  
ਸ਼ਾਲ 1 ਤੋਂ ਿਜੂੇ ਸ਼ਾਲ 6 ਵਕਹ਼ਾ ਜ਼ਂਾਿ਼ਾ ਹੈ. ਬੁੱਚੇ ਰ਼ਾਸਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ 
ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਲੈਂਿ ੇਹਨ - ਜੋ ਐਸ ਏ ਟੀ ਐਸਿਜੋਂ ਜ਼ਾਵਣਆ ਜ਼ਂਾਿ਼ਾ ਹੈ 
- ਸ਼ਾਲ 2 ਅਤ ੇ6 ਵਿੁੱਚ. ਨਤੀਵਜਆਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਬੁੱਵਚਆਂ ਨੂੁੰ  ਵਿਵਸਆਂ ਿੇ 
ਸੈੁੱਟ਼ਂਾ ਵਿਚ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਸਕਿੀ ਹੈ ਜਿੋਂ ਉਹ ਸੈਕੁੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 
ਜ਼ਂਾਿੇ ਹਨ. 

ਬੁੱਵਚਆਂ ਨੂੁੰ  ਹੋਮਿਰਕ 
ਵਿੁੱਤ਼ਾ ਜ਼ਾਿੇਗ਼੍ਾ ਅਤੇ 
ਮ਼ਾਵਪਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਿ ਕੀਤੀ ਜ਼ਂਾਿੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਇਸਨੂੁੰ  ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਸੌਂਪ ਿੇਣ. 
ਸੀਵਮਤ ਅੁੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਿ਼ਾਲੇ ਮ਼ਾਵਪਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੁੱਵਚਆਂ ਿੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ 
ਕਰਨ਼ਾ ਮ ਸਕਲ ਹੋਿੇਗ਼੍ਾ, ਇਸ ਲਈ ਤ ਸੀ ਂਸਕੂਲ ਨੂੁੰ  ਪ ੁੱਛ ਸਕਿੇ ਹ ੋਵਕ ਜੇ 
ਉਹ ਇੁੱਕ ਹੋਮਿਰਕ ਕਲੁੱਬ ਚਲ਼ਾਉਿੇਂ ਹਨ, ਜ਼ਂਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਥ਼ਾਨਕ 
ਕਵਮਵਨਟੀ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਹੋਮਿਰਕ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਪੇਸ ਕਰਿ਼ਾ ਹੈ. ਮ਼ਾਪੇ 
ਸਥ਼ਾਨਕ ਕ਼ਾਲਜ ਵਿਖੇ ਚਲ਼ਾਏ ਜ਼ਾ ਰਹੇ ਮ ਫਤ ਬ਼ਾਲਗ੍ ਵਸਵਖਆ ਕੋਰਸ਼ਂਾ 
ਲਈ ਿੀ ਯੋਗ੍ਤ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਅੁੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਸ਼ਾਖਰਤ਼ਾ ਅਤੇ 
ਅੁੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. 

ਅਵਧਆਪਕ ਅਕਸਰ ਬੁੱਵਚਆਂ ਨੂੁੰ  ਆਪਣੇ ਮ਼ਾਵਪਆਂ ਨੂੁੰ  ਿੇਣ ਲਈ 
ਇੁੱਕ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਲੈ ਜ਼ਾਣ ਲਈ ਕਵਹੁੰਿੇ ਹਨ ਵਜਸ ਵਿੁੱਚ 

ਹੋਮਿਰਕ ਕ਼ਾਰਜ਼ਂਾ ਿੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ. ਹਮੇਸ਼ਂਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱਚੇ ਨ਼ਾਲ ਜ਼ਂਾਚ ਕਰੋ ਵਕਉਵਂਕ ਉਹ ਆਸ਼ਾਨੀ ਨ਼ਾਲ ਭ ੁੱਲ 
ਸਕਿੇ ਹਨ. 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ: 11 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ (ਸ਼ਾਲ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਲ 11) 

ਬੁੱਚੇ ਸੈਕੁੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਿ ੇਸ਼ਾਲ ਵਿਚ ਸ ਰ ੂਕਰਿੇ ਹਨ ਜਿੋਂ ਉਹ 11 ਸ਼ਾਲ ਿੇ ਹ ੁੰਿੇ ਹਨ, ਸੁੱਤਿੇਂ ਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਸ ਰ ੂਹ ੁੰਿ ੇਹਨ 
ਅਤੇ 11 ਿੇਂ ਸ਼ਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰ ੇਹ ੁੰਿੇ ਹਨ ਜਿੋਂ ਉਹ 16 ਸ਼ਾਲ ਿੇ ਹ ੁੰਿੇ ਹਨ. ਵਬਨੈ ਕਰਨ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਲਈ 
ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਕਿੇਂ ਲਏ ਜ਼ਂਾਿੇ ਹਨ ਬ਼ਾਰੇ ਿੁੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੁੱਚੇ ਿੇ ਪਰ਼ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ਂਾ ਆਪਣੀ ਸਥ਼ਾਨਕ ਕ਼ਾਉਸਂਲ ਿੀ 
ਨਸਲੀ ਘੁੱਟ ਵਗ੍ਣਤੀ ਅਚੀਿਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੂੁੰ  ਪ ੁੱਛੋ. 

ਸ਼ਾਲ 9 ਵਿੁੱਚ, ਜਿੋਂ ਤ ਹ਼ਾਡ਼ਾ ਬੁੱਚ਼ਾ 13 ਜ਼ਂਾ 14 ਸ਼ਾਲ ਿ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨ਼ਂਾ ਨੂੁੰ  ਇਹ ਚ ਣਨ ਿੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋਏਗ੍ੀ ਵਕ ਸੈਕੁੰਡਰੀ ਵਸੁੱਵਖਆ 
ਿੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਿੀ ਪਰੀਵਖਆ ਲਈ ਵਕਹੜੇ ਵਿਸੇ ਪੜ੍ਨੇ ਹਨ - ਜੀਸੀਐਸਈ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਵਣਆ ਜ਼ਂਾਿ਼ਾ ਹੈ. 
ਇਹ ਪਰੀਵਖਆਿ਼ਂਾ ਸ਼ਾਲ 11 ਵਿੁੱਚ ਹਨ ਜਿੋਂ ਬੁੱਚੇ 15 ਜ਼ਂਾ 16 ਸ਼ਾਲ ਿੇ 
ਹ ੁੰਿੇ ਹਨ. ਬੁੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 7 ਤੋਂ 12 ਿ ੇਵਿਚਕ਼ਾਰ ਹ ੁੰਿੇ ਹਨ. ਚ ਣੇ 
ਗ੍ਏ ਵਿਸੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਉਨ਼੍ਂਾ ਿੇ ਭਵਿੁੱਖ ਿੇ ਅਵਧਐਨ ਅਤ ੇਕੈਰੀਅਰ ਨੂੁੰ  
ਵਨਰਧ਼ਾਰਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਹ ਵਕਹੜ਼ਾ 6 ਿੇਂ ਫ਼ਾਰਮ 
ਕ਼ਾਲਜ ਵਿਚ ਤਰੁੱਕੀ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਕਹੜ਼ਾ ਐਡਿ਼ਂਾਸਡ 
ਲੈਿਲ ਿ ੇਵਿਸੇ ਅਤ ੇਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਕੋਰਸ਼ਂਾ ਲਈ ਅਪਲ਼ਾਈ ਕਰ 
ਸਕਿੇ ਹਨ ਜੋ ਜੀਸੀਐਸਈ ਗ੍ਰੇਡਜ਼ ਨੇ 9 (ਸਭ ਤੋਂ ਿੁੱਧ) ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇ1 
(ਸਭ ਤੋਂ ਘੁੱਟ) ਤੁੱਕ ਿੀ ਸੀਮ਼ਾ ਵਿੁੱਤੀ. ਸ਼ਾਰੇ ਸੈਕੁੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬੁੱਵਚਆਂ ਿੇ 
ਭਵਿੁੱਖ ਬ਼ਾਰੇ ਚੋਣ਼ਂਾ ਕਰਨ ਵਿੁੱਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਤੁੰਤਰ 
ਕੈਰੀਅਰ ਿੀ ਅਗ੍ਿ਼ਾਈ ਪੇਸ ਕਰਿੇ ਹਨ. 

ਜੀਸੀਐਸਈ ਿੇ ਇਮਵਤਹ਼ਾਨ਼ਂਾ ਿੀ ਵਤਆਰੀ ਵਿੁੱਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਲਈ 
ਹੋਮਿਰਕ 14 ਤੋਂ 16 ਸ਼ਾਲ ਿੀ ਉਮਰ ਿੇ ਵਿਚਕ਼ਾਰ ਪਰਤੀ ਵਿਨ 2 ਤੋਂ 3 ਘੁੰਟੇ ਤੁੱਕ ਿੁੱਧਿ਼ਾ ਹੈ. ਜ਼ਂਾਚ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਸਕੂਲ ਇੁੱਕ 
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਿ ਿ਼ਾ ਹੋਮਿਰਕ ਕਲੁੱਬ ਚਲ਼ਾਉਿਂ਼ਾ ਹੈ ਵਕਉਵਂਕ ਇਹ ਤ ਹ਼ਾਡੇ ਬੁੱਚੇ ਨੂੁੰ  ਵਸੁੱਖਣ ਿੇ ਸਰੋਤ਼ਂਾ ਅਤੇ ਇੁੰਟਰਨੈਟ ਤੁੱਕ 
ਪਹ ੁੰਚ ਿੇਿੇਗ਼੍ਾ. ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਚ਼ਾ ਲਗ਼੍ਾਤ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੁੰਮ਼ਂਾ ਵਿਚ ਹੁੱਥ ਪ਼ਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੁੰਿ਼ਾ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਸਕੂਲ ਚੀਜ਼਼ਂਾ 
ਨੂੁੰ  ਸ ਧ਼ਾਰਨ ਬ਼ਾਰੇ ਗ੍ੁੱਲਬ਼ਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮ਼ਾਵਪਆਂ ਨ਼ਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ੍. 

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ ਧਿੱਕਸੇਾਹੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਦੀ ਦਰੁਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ 

ਆਪਣੇ ਬੁੱਚ ੇਨੂੁੰ  ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਿਸੂਰੇ ਬੁੱਵਚਆਂ ਨ਼ਾਲ ਪੇਸ ਆਉਣ ਿੇ 
ਤਰੀਕ ੇਬ਼ਾਰੇ ਕੋਈ ਵਚੁੰਤ਼ਾ ਸ਼ਂਾਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰ.ੋ 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁੱਚ਼ਾ ਉਨ਼੍ਂਾ ਨੂੁੰ  ਆਪਣ਼ਾ ਵਨਸ਼ਾਨ਼ਾ ਬਣ਼ਾ ਵਰਹ਼ਾ ਹੈ, 
ਵਜਸਮ਼ਾਨੀ ਜ਼ਂਾ ਭ਼ਾਿਨ਼ਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ਼੍ਂਾ ਨੂੁੰ  ਿੇਸ ਪਹ ੁੰਚ਼ਾਉਿਂ਼ਾ ਹੈ, 
ਤ਼ਂਾ ਇਸ ਨੂੁੰ ' ਧੁੱਕੇਸ਼ਾਹੀ 'ਵਕਹ਼ਾ ਜ਼ਂਾਿ਼ਾ ਹੈ. ਜੇ ਉਨ਼੍ਂਾ ਨੂੁੰ  ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ 
ਜ਼ਂਾ ਧਰਮ ਿੇ ਕ਼ਾਰਨ ਵਨਸ਼ਾਨ਼ਾ ਬਣ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾ ਵਰਹ਼ਾ ਹੈ ਤ਼ਂਾ ਇਸ ਨੂੁੰ  
"ਨਫ਼ਰਤ" ਵਕਹ਼ਾ ਜ਼ਂਾਿ਼ਾ ਹੈ.ਿੋਿੇਂ ਬੁੱਚੇ ਿੀ ਤੁੰਿਰ ਸਤੀ ਨੂੁੰ  ਬਹ ਤ 
ਨ ਕਸ਼ਾਨ ਪਹ ੁੰਚ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਿੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ.ੈ ਤ ਹ਼ਾਨੂੁੰ  
ਿਸੂਰੇ ਬੁੱਚ ੇਜ਼ਂਾ ਇਸਿ ੇਮ਼ਾਵਪਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਾ ਕੇ, ਖ ਿ ਇਸ ਨ਼ਾਲ 
ਨਵਜੁੱਿਣ ਿੀ ਕੋਵਸਸ ਨਹੀ ਂਕਰਨੀ ਚ਼ਾਹੀਿੀ. ਤ ਹ਼ਾਨੂੁੰ  ਕਲ਼ਾਸ 
ਟੀਚਰ ਨ਼ਾਲ ਗ੍ੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ਼੍ਂਾ ਨੂੁੰ  ਇਸ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਗ੍ਰਕੂ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ ਹ ੈਵਕ ਕੀ ਹੋ ਵਰਹ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬ਼ਾਰੇ ਗ੍ੁੱਲ ਕਰਨੀ ਚ਼ਾਹੀਿੀ ਹੈ ਵਕ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨੂੁੰ  ਿ ਬ਼ਾਰ਼ਾ 
ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਿ਼ਾ ਹੈ. ਸ਼ਾਰੇ ਸਕੂਲ ਿੀ ਇੁੱਕ ਵਿਿਹ਼ਾਰ ਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਤ ਹ਼ਾਡੇ ਬੁੱਚ ੇਿੀ ਿੇਖਭ਼ਾਲ 
ਿੀ ਵਡ aਟੀ ਹੋਿੇਗ੍ੀ. ਜੇ ਿ ਰਵਿਹ਼ਾਰ ਿ ਬ਼ਾਰ਼ਾ ਹ ੁੰਿ਼ਾ ਹੈ, ਤ਼ਂਾ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸ਼ਾਲ ਿੇ ਮ ਖੀ ਨ਼ਾਲ ਗ੍ੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ.ੋ ਤ ਸੀ ਂਪ ਵਲਸ 
ਨ਼ਾਲ ਿੀ ਗ੍ੁੱਲ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹੋ, ਖ਼਼ਾਸਕਰ ਵਹੁੰਸ਼ਾ, ਚੋਰੀ, ਡਰ਼ਾਉਣ਼ਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਿ਼ਾਲੇ ਅਪਰ਼ਾਧ ਵਜਹ ੇ
ਿਧੇਰੇ ਗ੍ੁੰਭੀਰ ਿ ਰਿਰਤੋਂ ਲਈ. ਤ ਸੀ ਂਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰ਼ਾਧ ਿੀ ਘਟਨ਼ਾ ਿੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਿੇਲੇ 101 ਨੂੁੰ  ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਿੇ 
ਅਪਰ਼ਾਧ ਬ਼ਾਰੇ ਵਸੁੱਧ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਪ ਵਲਸ ਨੂੁੰ  ਿੁੱਸ ਸਕਿ ੇਹੋ। ਤ ਹ਼ਾਡੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ਼੍ਂਾ ਗ੍ ਪਤ ਰਹੇਗ੍ੀ. ਇਸ ਬ਼ਾਰੇ ਿਧੇਰੇ 
ਸਲ਼ਾਹ ਲਈ ਵਕ ਮ਼ਾਪ ੇਆਪਣੇ ਬੁੱਚ ੇਨੂੁੰ  ਵਕਿੇਂ ਧੁੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ਼ਾ ਸਕਿ ੇਹਨ ਿੇਖੋ: https://www.bullying.co.uk/
bullying-at-school/advice-on-contacting-your-child-s-school-about-bullying/ 

6  ਵਾਾਂ ਫਾਰਮ / ਕਾਲਜ (ਸ਼ਾਲ 12  ਅਤੇ 13)  

16 ਅਤੇ 18 ਸ਼ਾਲ ਿੀ ਉਮਰ ਿੇ ਵਿਚਕ਼ਾਰ, ਬੁੱਚੇ ਨੂੁੰ  ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਿੀ ਵਸੁੱਵਖਆ ਜ਼ਂਾ ਵਸਖਲ਼ਾਈ ਿੇ ਰਪੂ ਵਿੁੱਚ ਹੋਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਿ਼ਾ 
ਹੈ. ਬਹ ਤ ਸ਼ਾਰੇ ਬੁੱਚੇ ਰ਼ਾਸਟਰੀ ਐਡਿ਼ਂਾਸਡ ਪੁੱਧਰ ਿੀਆਂ ਪਰੀਵਖਆਿ਼ਂਾ ਲਈ 
ਪੜ੍ਨ ਲਈ 6 ਿੇਂ ਫ਼ਾਰਮ ਕ਼ਾਲਜ ਜ਼ਂਾਿੇ ਹਨ ਏ ਪੁੱਧਰ ਿ ੇਤੌਰ ਤ ੇਜ਼ਾਵਣਆ 
ਜ਼ਂਾਿ਼ਾ ਹੈ. ਇਹ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਵਿਖੇ ਵਡਗ੍ਰੀ ਕੋਰਸ਼ਂਾ ਵਿਚ ਿ਼ਾਖਲੇ ਲਈ 
ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਨ. ਬਹ ਤੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ 3 ਏ ਲੈਿਲ ਲੈਂਿ ੇਹਨ, ਜੋ ਵਕ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ 
ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਜਗ਼੍੍ਾ ਿੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ ਿੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ ੁੰਿੀ ਹੈ. 
ਪਰੀਵਖਆਿ਼ਂਾ ਸ਼ਾਲ 13 ਿੇ ਅੁੰਤ ਤੇ ਹ ੁੰਿੀਆਂ ਹਨ. ਗ੍ਰੇਡ਼ਂਾ ਨੂੁੰ  A* ਤੋਂ E ਸਕੇਲ 
'ਤੇ ਐਿ਼ਾਰਡ ਵਿੁੱਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਿ਼ਾ ਹੈ, A * ਸਭ ਤੋਂ ਉੁੱਚ਼ਾ ਹ ੁੰਿ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਸੀ ਨੂੁੰ  
ਇੁੱਕ ਪ਼ਾਸ ਮੁੰਵਨਆ ਜ਼ਂਾਿ਼ਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਬੁੱਚੇ ਰ਼ਾਸਟਰੀ ਪੇਸੇਿਰ ਯੋਗ੍ਤ਼ਾਿ਼ਂਾ ਲਈ 
ਪੜ੍ਨ ਲਈ ਕ਼ਾਲਜ ਜ਼ਂਾਿੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਵਸਖਲ਼ਾਈ ਅਤੇ ਵਸਖਲ਼ਾਈ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਕੋਰਸ ਿੇ ਕੁੰਮ ਿ ੇਨ਼ਾਲ-ਨ਼ਾਲ ਕੁੰਮ ਅਤੇ ਕ ਸਲਤ਼ਾ 
ਅਧ਼ਾਰਤ ਵਸਖਲ਼ਾਈ ਨੂੁੰ  ਜੋੜਿੀਆਂ ਹਨ. ਜ਼ਂਾ ਉਹ ਪ਼ਾਰਟ-ਟ਼ਾਈਮ ਵਸੁੱਵਖਆ 

ਜ਼ਂਾ ਵਸਖਲ਼ਾਈ ਿੌਰ਼ਾਨ ਕੁੰਮ ਕਰਵਿਆਂ ਜ਼ਂਾ ਸਿੈਇੁੱਛ ਤ ਕੁੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤ ੇਵਿਚ 20 ਘੁੰਟੇ ਜ਼ਂਾ ਿਧੇਰੇ ਸਮ਼ਂਾ ਬਤੀਤ 
ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ. 

18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ, ਅਿੱਗੇ ਐਜੂਕੇਸਨ ਕਾਲਜ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ 

ਪਨ਼ਾਹ ਮੁੰਗ੍ਣ ਿ਼ਾਲੇ ਰ਼ਾਸਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਿੇ ਯੋਗ੍ ਨਹੀ ਂਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਫੀਸ਼ਂਾ 
ਨਹੀ ਂਿੇ ਸਕਣਗੇ੍, ਜੋ ਹਰ ਸ਼ਾਲ ਆਲੇ ਿ ਆਲੇ 9,000 ਿੇ ਲਗ੍ਭਗ੍ ਹ ੁੰਿੀਆਂ ਹਨ. ਹ਼ਾਲ਼ਂਾਵਕ, ਕ ਝ 
ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀਆਂ ਮ ਫਤ 'ਸੈੁੰਕਚਰੂੀ ਸਕ਼ਾਲਰਵਸਪ' ਸਥ਼ਾਨ਼ਂਾ ਿੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਿੀਆਂ 
ਹਨ. ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪਨ਼ਾਹ ਲੈਣ ਿ਼ਾਲੇ ਨੂੁੰ  ਕੁੰਮ ਕਰਨ ਿੀ ਆਵਗ੍ਆ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤ ਸੀ ਂਆਪਣੇ 
ਬੁੱਚੇ ਨੂੁੰ  ਸਿੈ-ਸੇਿਕ ਬਣਨ ਿੇ ਮੌਕੇ ਲੁੱਭਣ ਵਿੁੱਚ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ. ਇਹ ਉਨ਼੍ਂਾ 
ਨੂੁੰ  ਉਡੀਕ ਿੇ ਸਮੇਂ ਕ ਝ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਥਕ ਪਰਿ਼ਾਨ ਕਰੇਗ਼੍ਾ ਅਤੇ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਣ 
ਵਿਅਕਤੀਗ੍ਤ ਹਿ਼ਾਲ਼ਾ-ਪਰਿ਼ਾਨ ਿੀ ਕਰ ਸਕਿ਼ਾ ਹੈ. ਸਿੈਇੁੱਛ ਕਤ਼ਾ ਿ਼ਾ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ 
ਅਤੇ ਭਵਿੁੱਖ ਿੇ ਮ਼ਾਲਕ ਿ ਆਰ਼ਾ ਬਹ ਤ ਸਵਤਕ਼ਾਰ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਂਾਿ਼ਾ ਹੈ. ਪਨ਼ਾਹ ਲੈਣ ਿ਼ਾਲੇ 
ਅਗ੍ਲੇ ਐਜੂਕੇਸਨ ਕ਼ਾਲਜ਼ਂਾ ਵਿਚ ਏਸੀਆ-ਡੈਵਮਕ ਅਤੇ ਵਕੁੱਤ਼ਾ ਮ ਖੀ ਕੋਰਸ਼ਂਾ ਿ਼ਾ 
ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ੍ ਿੀ ਹ ੋਸਕਿੇ ਹਨ।. 
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