
ਸਕੂਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ GCSE ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦਾ ਵਕਿੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਨਗੇ
ਸਿਸਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਿਤਾ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 
ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ (EAL)

ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਇਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਵਹਾਸਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਲੇਗੀ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਿਕੂਲ ਗਰਮੀਆਂ 2021 ਦੇ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ GCSE ਗਰਰੇਡਾਂ ਦਾ ਫੈਿਲਾ 
ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਲਾਹ  ਸਮਲੇਗੀ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਤਆਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਸਹਯੋਗ 
ਸਕਵੇਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੱਛਲੇ ਿਾਲ ਕੋਸਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਿਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਿਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਿ ਕਾਰਨ, ਿਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਸਕ ਇਿ ਿਾਲ GCSE ਿਰਰੀਸਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਅਨੁਸਚਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਿਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸਧਆਿਕ ਹੋਰ ਤਰੀਸਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨਹਰਾਂ ਦੇ ਗਰਰੇਡਾਂ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਸਲਿੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੰਦਾ ਹੈ:

• ਸਕਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਕੂਲ ਅਤੇ ਅਸਧਆਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਰਰੇਡਾਂ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰਨਗੇ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੀ ਅਸਧਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਰਰੇਡ ਜਾਂ ਗਰਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਿੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ 

• ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਤੁਿੀਂ ਕੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ  

ਿੂਰੇ ਿਰਕਾਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿੜਹਰਨ ਦੇ ਲਈ,https://www.gov.uk/government/publications/awarding-
qualifications-in-summer-2021/awarding-qualifications-in-summer-2021 ਤੇ ਜਾਓ 



2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਿੇਂ ਸਿੂਲ GCSE ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿ੍ਨਗੇ: 
ਵਸਵਿਆ੍ਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਵਿਤਾ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲਿਾ੍ਤਾਿਾਂ ਦਾ ਮਾ੍ਗਦ੍ਸ਼ਨ ਜੋ ਇੱਿ ਿਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਜੋਂ ਅੰਗ੍ੇਜ਼ੀ (EAL) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿ੍ਦੇ ਹਨ

1. ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ?

ਿਸੱਛਲੇ ਿਾਲ ਜ਼ਸਆਦਾਤਰ ਿਸਿਸਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਹਫਤਸਆਂ ਵਾਿਤੇ ਿਕੂਲ ਬੰਦ ਿਨ ਅਤੇ ਜ਼ਸਆਦਾਤਰ ਿਸੱਿਸਆ ਇਿ ਿਮੇਂ 
ਆਨਲਾਈਨ ਦਸੱਤੀ ਗਈ ਿੀ। ਇਿ ਕਰਕੇ ਿਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਿਲਾ ਲਸਆ ਹੈ ਕਸ GCSE, AS ਅਤੇ A ਿਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਰਰੀਿਸਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 
ਅਧਸਆਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਗੇ।

• ਗਰਮੀਆਂ 2021 ਦੇ ਵਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਿਰਰੀਿਸਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਧਸਆਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਿਸੱਿਸਆ ਅਤੇ 
ਜਮਾਤ ਦੀ ਿਸੱਿਸਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ।  ਅਧਸਅਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਗਰਰੇਡਾਂ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਿਰਰੀਿਸਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੌਕ ਿਰਰੀਿਸਆਵਾਂ  ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

• ਇਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਸੱਚ ਕੋਈ ਿਰਰੀਿਸਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਰ ਵਧੀਆ ਗਰਰੇਡ ਲਸਆਉਣਾ ਹੋਰ ਿਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਸੱਚ ਔਿਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੇ ਦੇ ਅਧਸਆਿਕਾਂ ਨੇ ਿਸੱਿਸਆ ਿਰਰੋਗਰਾਮ ("ਿਾਠਕਰਰਮ") ਦੇ ਵਸੱਚ ਿੂਰੇ ਿਾਠ ਨਹੀਂ ਿੜਰਹਾਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ 
ਉਿਦਾ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿੜਰਹਾਇਆ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਰਰੇਡ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਸਆਿਕ ਵਸਸ਼ੇ ਦੇ ਿਾਠਕਰਰਮ ਦੇ ਵਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਿਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਿ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਸਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਿੀਂ ਮੁੱਿ ਿੜਾਅ 4 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਿੂਰਾ ਕੀਤਾ 
ਿੀ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਸਆਿਕ ਇਿ ਿਾਲ ਬਾਅਦ ਵਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਰੇਡਾਂ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਸਹਾ ਇਿ ਲਈ ਹੈ ਕਸਓਂਕਸ ਉਹ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਸ ਿਸੱਿਸਆ ਜਸੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋ ਿਕੇ ਚਾਲੂ ਰਹੇ ਕਸਓਂਕਸ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਿਾਠ ਿੜਰਹਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਿਕੇ। 18 
ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।.

• ਿਕੈਂਡਰੀ ਿਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਸੱਚ ਕੁਝ ਵਸਸ਼ਸਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਰਰੀਿਸਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਵਸਸ਼ੇ ਜਸਵੇਂ ਕਸ ਨਸਰਤ, 
ਅਤੇ ਡਸਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ। ਇਹ ਗੈ੍-ਪਰ੍ੀਖਵਆ ਮੁਲਾਂਕਣ (NEA)ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਰਤੇ ਆਿਣੇ 
NEAs ਦੇ ਲਈ ਤਸਆਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਸਆਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਸਸ਼ਸਆਂ ਦੇ ਵਸੱਚ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਤਸਮ ਗਰਰੇਡ ਦਾ ਹਸੱਿਾ ਹੋਣਗੇ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਸੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਆਿਣਾ NEA ਿਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਸਓਂਕਸ ਕੋਵਸਡ-19 
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਿ ਤਰਰਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਘਟਣਗੇ।

• GCSE, AS ਅਤੇ A ਿਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸੱਚ, ਆਰਟ ਅਤੇ ਡਸਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਰਰੇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਦਸੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ("ਇੱਕ ਿੋਰਟਫੋਲੀਓ" ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਸੱਤਰਾਂ, ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਸਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦਾ ਿੰਕਲਨ ਹੈ।)

2. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ?

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਗਰਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਿੀਂ ਨੂੰ ਉਿਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਸ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਇਿ ਰਿਮੀ 
ਵਸਧੀ ਨੂੰ "ਆਿਣੇ ਗਰਰੇਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ" ਕਸਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਅਜਸਹਾ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ:

1. ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਗਲਤੀਆਂ

ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਰਰੇਡ ਦਰਜ  
ਕਰ ਰਸਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਿਸਊਟਰ ਜਾਂ ਿੱਤਰ ਦੇ ਵਸੱਚ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਹਸਲਾਂ ਿਕੂਲ ਨੂੰ ਕਹਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਸ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕਸ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ  
ਕੋਲੋਂ ਅਜਸਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

• ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਿਕੂਲ ਿਰਰੀਿਸਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਿਰਕ ਕਰੇਗਾ।  
ਜੇਕਰ ਿਰਰੀਿਸਆ ਬੋਰਡ ਿਹਸਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਰਰੇਡ ਬਦਲਣਗੇ।
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2. ਅਕਾਦਮਿਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਗਲਤੀਆਂ

ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਸਆਿਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸੱਤੇ ਗਰਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਸ 
ਗਰਰੇਡ ਉਚਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਜੇਕਰ ਿਕੂਲ ਿਹਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਸ ਕੋਈ ਿਰਰਬੰਧਕੀ oਗਲਤੀ ਿੀ ਜਾਂ ਵਸਧੀ  
ਿੰਬੰਧੀ ਗਲਤੀ ਿੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਿਕੂਲ ਨੂੰ ਿੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਸਕਾਰ ਹੈ ਕਸ  
ਉਹ ਉਿਦੇ ਿਥਾਨ ਤੇ ਿਰਰੀਿਸਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ (ਯਾਨੀ "ਉਿਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ")  
ਿਰਰੀਿਸਆ ਬੋਰਡ ਫੈਿਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਸ ਕੀ ਅਧਸਆਿਕ ਨੇ ਅਕਾਦਮਸਕ ਗਲਤੀ  
ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਸ ਕੋਈ ਅਕਾਦਮਵਕ ਗਲਤੀ ਿੀ,  
ਤੇ ਗਰਰੇਡ ਬਦਲਸਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਕਸਰਿਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਿੋ ਕਸ ਅਧਸਆਿਕ ਜਾਂ ਅਧਸਆਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਅਕਾਦਮਵਕ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਫਸਰ ਹੀ ਗਰਰੇਡ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਿਣਾ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ ਕਸ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਵਸਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਰੇਡ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘਟ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ AS ਅਤੇ A ਿਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਅਗਸਤ 2021 ਅਤੇ GCSE ਦੇ ਲਈ 12 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੇਡ 
ਮਿਲਣਗੇ।

3. ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਸਆਿਕ ਦੇ ਗਰਰੇਡ ਦੇ ਫੈਿਲੇ ਤੋਂ ਿਹਸਲੇ ਦਾ ਿਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਿਣੀ ਿਸੱਿਸਆ ਅਤੇ 
ਗਰਰੇਡ ਿੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਸਰੰਤਰ ਕੜੀ ਮਸਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਿਸਤਾ ਜਾਂ ਦੇਿਭਾਲਕਾਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਿੀਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਿਹਸਯੋਗ ਦੇ ਵਸੱਚ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਭੂਮਸਕਾ ਨਸਭਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ:

• ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਫੈਿਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਸ ਕਸਹੜੇ ਵਸਸ਼ੇ ਿਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹਨ ਜਸਿ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਸਹੇ ਵਸਸ਼ੇ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ ਜਸਿ ਦੇ ਵਸੱਚ ਉਹ ਆਿਣੇ ਿਕੂਲ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ  
ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਗਰਰੇਡ ਮਸਲਣ ਤੋਂ ਿਹਸਲਾਂ ਥੋੜਰਹਾ ਿਮਾਂ ਰਹਸ ਗਸਆ ਹੈ, ਇਿ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ  
ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਿੇਤਰਾਂ ਤੇ ਧਸਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

• ਘਰ ਵਸੱਚ ਿੜਰਹਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਸੱਚ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਹਸਯੋਗ  
ਦਸਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਤਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਸੰਨਾ ਿਮਾਂ ਹੈ।  
Cਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਿੁਛੋ ਕਸ ਉਹ ਆਿਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਿਮੇਂ ਤੇ t>  ਿੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ  
ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।

• ਤੁਿੀਂ ਘਰ ਵਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਰਰਸ਼ਨ ਿੱੁਛ ਕੇ ਇੱਕ ਵਸਸ਼ੇ ਤੇ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦ ਗਸਆਨ  
ਅਤੇ ਿਮਝ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜਸਿ ਬਾਰੇ ਉਹ ਿੜਰਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਹਮਣੇ ਵਸਚਾਰ ਿਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਤਸਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਘਰ ਵਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਸਆਿ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹਨ।

• ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਸੱਚ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਹਸਯੋਗ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਿਰਰਗਤੀ ਦੇਿੋ। ਜੇਕਰ ਮੁਮਕਸਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਧਸਐਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਥਾਂ ਚੁਣੋ ਜਸੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਿੜਰਹ ਿਕੇ।

• ਜਸੰਨਾ ਮੁਮਕਸਨ ਹੋ ਿਕੇ ਿਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਯਮਸਤ ਿੰਿਰਕ ਵਸੱਚ ਰਹਸਣਾ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਸੱਚ 
ਦਸੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ, ਿਕੂਲ ਨੂੰ ਿੁਛੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹਨ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿੰਬੰਧ ਵਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਿਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਿਕੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।



2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਿੇਂ ਸਿੂਲ GCSE ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿ੍ਨਗੇ: 
ਵਸਵਿਆ੍ਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਵਿਤਾ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲਿਾ੍ਤਾਿਾਂ ਦਾ ਮਾ੍ਗਦ੍ਸ਼ਨ ਜੋ ਇੱਿ ਿਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਜੋਂ ਅੰਗ੍ੇਜ਼ੀ (EAL) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿ੍ਦੇ ਹਨ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ:

• ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸੱਚ ਿੜਰਹਨ ਦੇ ਲਈ ਿਰਰੋਤਿਾਹਸਤ ਕਰੋ। ਿੜਰਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ 
ਅਤੇ ਗਰਾਮਰ ਦੀ ਿਮਝ ਵਵਧੇਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਸਆਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਿਮੇਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 'ਗਰਰੇਡਸਡ ਰੀਡਰ' ਵੱਿ ਵੱਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਸਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੌਨ ਫਸਕਸ਼ਨ ਕਸਤਾਬਾਂ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਮੱਧ, ਉੱਨਤ)  
ਿੈਂਗੂਇਨ ਗਰਰੇਡਸਡ ਰੀਡਰ ਅਤਮੇੈਕਮਸਲਨ ਗਰਰੇਡਸਡ ਰੀਡਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕਸਤਾਬਾਂ  
ਦਾ ਵੱਡਾ ਿੰਕਲਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿੁਦ ਨਹੀਂ ਿਰੀਦ ਿਕਦੇ, ਤੇ ਆਿਣੇ  
ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਕੂਲ ਨੂੰ ਅਜਸਹਾ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਕਹੋ।

• ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਕਹੋ। ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਿਣੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਸੱਚ ਨਵੇਂ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਲਸਿਣ ਦੇ ਲਈ ਿਰਰੋਤਿਾਹਸਤ ਕਰੋ (ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼) ਅਤੇ ਫਸਰ ਆਿਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਸੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਰੀਦ ਿਕਦੇ, ਤੇ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਕੂਲ ਨੂੰ ਅਜਸਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨ 
ਵਾਿਤੇ ਕਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵੀ ਵਰਤ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜਸਵੇਂ  ਗੂਗਲ ਟਰਾਂਿਲੇਟ.

• ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਮੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿੁਨਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਟੇਡ ਟਾਕਿ ਵੈਬਿਾਈਟ  
ਅਕਾਦਮਸਕ ਵਸਸ਼ਸਆਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਵਧੀਆ ਿਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਸੱਚ  
ਿਬਟਾਈਟਲਡ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ:

ਿਾਰੇ ਕੰਮ  ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਸੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਆਿਣੀ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਿਣੀ 
ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਸਹਤਰ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਦੀ ਤਸਆਰੀ ਵਸੱਚ ਿਹਸਯੋਗ ਮਸਲ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਸੱਚ ਆਿਣੀ ਿਹਸਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਸੱਚ 
ਅਕਾਦਮਸਕ ਵਸਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਮਝਣਾ ਆਿਾਨ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।

• ਆਿਣੀ ਆਿਣੇ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਡੇਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਸੱਚ ਿਹਸਯੋਗ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਨਸਰਧਾਰਸਤ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸੱਚ ਹੋ ਿਕੀਦਾ ਹੈ, ਿਰ ਤੁਿੀਂ ਆਿਣੀ ਿਰਸਵਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਸੱਚ ਆਿਣੇ 
ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

• ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਕਿਰ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਕਸ ਉਹ ਿਹਸਲੇ ਆਿਣੀ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਸੱਚ ਲਸਿਸਤ ਕੰਮ ਦਾ 
ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਰ ਬਾਅਦ ਵਸੱਚ ਉਿਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ। ਤੁਿੀਂ ਉਨਰਹਾਂ ਦਾ ਿਹਸਲਾ ਡਰਾਫਟ ਿੜਰਹ 
ਿਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਕੂਲ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਲਸਿਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਹਸਲਾਂ ਇਿ ਤੇ ਟਸੱਿਣੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਿਣਾ ਕੰਮ ਿਸਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸੱਚ ਲਸਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਿੀਂ ਉਨਰਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਣੀ ਿਰਸਵਾਰਕ ਭਾਿ਼ਾ ਵਸੱਚ ਦੱਿਣ 
ਲਈ ਕਹਸ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਸਿਸਆ ਹੈ। ਇਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਿੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਉਨਰਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਕਦੇ ਹੋ।

• ਆਿਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਸੱਚ ਕਸਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵੈਬਿਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਿਕੂਲ ਦੇ  
ਵਸਸ਼ਸਆਂ ਦੀ ਿੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸੱਿਸਆ ਦੇ ਵਸੱਚ ਿਹਸਯੋਗ ਦੇ  
ਿਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਸਆਂ ਕਈ ਵਸਸ਼ਸਆਂ ਨੂੰ ਿੜਰਹਨ ਦੇ  
ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ  ਖ਼ਾਨ ਅਕਾਦਮੀ ਵੈਬਿਾਈਟ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ।  
ਵੈੱਬਿਾਈਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 30 ਵੱਿ-ਵੱਿ ਭਾਿ਼ਾਵਾਂ ਵਸੱਚ ਕੀਤਾ ਗਸਆ ਹੈ।

ਕਾਪੀ੍ਾਈਟ
ਿਾਰੇ ਅਸਧਕਾਰ ਿੁਰੱਸਿਅਤ। ਇਿ ਗਾਈਡ ਦੇ ਕਸਥਤ ਅਨੁਮਤ ਇਿਤੇਮਾਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ "2021 ਦੇ ਸਵੱਚ ਿਕੂਲ ਸਕਵੇਂ GCSE ਗਰਰੇਡਾਂ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰਨਗੇ: ਸਿਸਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦੇ ਰੂਿ ਸਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ (EAL)" ਜੋ ਹੇਠ ਸਲਿੇ ਨਾਲ ਿੰਬੰਸਧਤ ਹੈ: "ਅਸਧਆਿਕਾਂ ਨੂੰ ਿਰਰੋਤਿਾਸਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਸਚਤ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਸਿਸਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਈ 
ਮੇਲ, ਿੋਿਟ, ਜਾਂ ਆਮੋ ਿਾਹਮਣੇ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਿਲਾਹ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਅਸਧਆਿਕਾਂ ਕੋਲ ਿੰਬੰਸਧਤ ਭਾਸ਼ਾ ਫਲਾਇਰ ਦੀਆਂ ਕਾਿੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਿੰਦਰਭ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿੰਿਕਰਣ ਹੋਵੇ, 
ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਸਬਨਾ ਕਾਿੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਲਸਿਤ ਆਸਗਆ ਤੋਂ ਇਿ ਿਰਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਿੇ ਵੀ ਸਹੱਿੇ ਨੂੰ ਸਕਿੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰੂਿ ਦੇ ਸਵੱਚ ਮੁੜ ਉਤਿਾਸਦਤ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਸਜਿ ਦੇ ਸਵੱਚ ਇਲੈਕਟਰਰੋਨ ਿਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਸਕਿੇ ਮਾਸਧਅਮ ਦੇ ਸਵੱਚ ਿਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਿਰਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਇਿਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਬੰਸਧਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਕਿੇ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ 
ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੈ)। ਕਾਿੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਲਸਿਤ ਆਸਗਆ ਦੇ ਲਈ ਐਿਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਿ ਿਰਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਿੇ ਸਹੱਿੇ ਦੇ ਉਤਿਾਦਨ ਦਾ ਿੰਬੋਧਨ ਿਰਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਿੀਰਾਈਟ @ The Bell Educational Trust Limited (ਬੇਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਿੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ)  
ਬੇਲ ਐਜੂਕੀਸ਼ਨ ਟਰੱਿਟ ਸਲਸਮਸਟਡ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਿਨੀ ਸਲਸਮਸਟਡ ਹੈ ਸਜਿਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਨੰਬਰ 1048465 ਹੈ, ਸਜਿਦੀ ਿਥਾਿਨਾ 5 ਅਿਰਰੈਲ 1972 ਨੂੰ ਹੋਈ ਿੀ, ਅਤੇ ਚੈਸਰਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 311585
ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਸਰਟੀ ਰਸਜਿਟਰਡ ਹੈ ਬੇਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਰੇਡ ਕਰੌਿ ਲੇਨ, ਕੈਂਸਬਰਰਜ CB2 0QU  
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