ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਸ ਿੱਸਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ: ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੂਲ
ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (EAL) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਵਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਦਿਰਿੇਸ਼ ਦ ਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਕੂਲਲੱ ਭਣ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ ਸਸੱਸਿਆ ਪਰਣਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸ ੱਚ ਆਪਣ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਸ ਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇੰਗ੍ਲੈਂ ਡ ਸ ੱਚ ਿ
ੱ - ਿ
ੱ ਸਕਸਮਾੀਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਸਜਨ੍ਾੀਂ ਸ ੱਚ ਮਾਸਪਆੀਂ ਨੂੰ (ਅਰਥਾਤਫ ਸ-ਭੁਗ੍ਤਾਨ/ਸੁਤੰਤਰ/ਸਨੱ ਜ
ਸਕੂਲਾੀਂ)ਲਈ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਨਹ ੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਾੀਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ ਸਕੂਲਾੀਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗ੍ਾ ਸਜਨ੍ਾੀਂ ਸ ੱਚ ਤੁ ਹਾਨੂੰ (ਅਰਥਾਤਰਾਜ ਸਕੂਲਾੀਂ) ਲਈ
ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਨਹ ੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ੱਿ- ੱਿ ਸਕਸਮਾੀਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਸਜਸ ਸ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਸਥਾਨਕ ਅਸਿਕਾਰ (ਐੱਲਏ) ਸਕੂਲ - ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕ ਤੇ ਗ੍ਏ ਹਨ

• ਅਕਾਦਮ ਆੀਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਕੂਲ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕ ਤੇ ਗ੍ਏ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਟ੍ਰਸਟ੍ ਦਾ ਸਹੱਸਾ ਹੈ
• ਆਸਥਾ ਸਕੂਲ - ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ

ਤੁ ਸ ੀਂ ਘਰ ਸ ੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਜਾੀਂ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮੇਂ ਸਸਿਾਉਣ ਦ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਸੱਸਿਆ
(ਜਾੀਂ ਚੋਣ ੀਂ ਘਰੇਲੂ ਸਸੱਸਿਆ ਜਾੀਂਘਰੇਲੂ ਸਕੂਸਲੰ ਗ੍) ਸਕਹਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲੱ ਭੋ:
https://www.gov.uk/home-education

ਅੰ ਗ੍ਰੇਜੀ ਸ ਿੱ ਸਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ: ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੂਲ

1. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਦਕ ੇਂ ਲਿੱ ਭ ਸਕਿਾ/ਿੀ ਹਾਾਂ?
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪਸਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਸਜਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਸਿਕਾਰ ਜਾੀਂਐਲ
ੱ ਏ)ਸਕਹਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਜੋ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ
ਸਕੂਲ ਲੱ ਭ ਸਕੋ ਸਕਉਸੀਂ ਕ:
• ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ਉਮਰ 5 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਹੈ ਤਾੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪਸਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਿੇਤਰ ਸ ੱਚ ਸਕੂਲ ਜਰੂਰ ਲੱ ਣਾ
ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।
• ਤੁ ਸ ੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾਿਸਲਆੀਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ ਇੱਥੇਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ:
https://www.gov.uk/schools-admissions

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿ ਦ ਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਿਿ ਕਰਿ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦ ਚਾਰ ਹਿ ਦਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਦਕਹੜਾ ਸਕੂ ਲ ਪਸੰਿ ਕਰਿੇ ਹੋ:
• ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਓ
• ਉਨ੍ਾੀਂ ਦ ਸਕੂਲ ਬ
ੈੱ ਸਾਈਟ੍ ਦੇਿੋ
• ਉਨ੍ਾੀਂ ਦ ਹਾਲ ਆ ਸਨਰ ਿਣ ਸਰਪੋਰਟ੍ ਪੜ੍:ੋ https://reports.ofsted.gov.uk/
• ਸਕੂਲ ਦ ਸਮੁੱਚ ਕਾਰਗ੍ੁ ਜਾਰ ਦ ਜਾੀਂਚ ਕਰੋ:
https://www.compare-school-performance.service.gov.uk/

• ਦੂਜੇ ਮਾਸਪਆੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ੱਲ ਕਰੋ ਸਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ
ਜਿੋਂ ਤੁ ਹਾਿੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਿਾ ਹੈ ਦਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਦਕਹੜੇ ਸਕੂ ਲ ਪਸੰਿ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਿੂੰ ਹੇਠ ਦਲਦਿਆਾਂ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ:
• ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾੀਂ ਦਾ ਰ
ੇ ਾ ਸਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲ ਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ
• ਪਰਾਇਮਰ ਸਕੂਲ ਦ ਅਰਜ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੈਚਮੈਂਟ੍ ਿੇਤਰਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
• ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪਸਰਸ਼ਦ ਦ ਸਕੂਲ ਦਾਿਲਾ ਟ੍ ਮ [ਸ ਬ 2] ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ੍ੋ ਸਕਉਸੀਂ ਕ ਸਕੂਲ ਅਰਜ ਪਰਸਕਸਰਆ
ਗ੍ੁ ੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦ ਹੈ
• ਪਸਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਕ ਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋ ਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਜਾੀਂ ਦੁਭਾਸ਼ ਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

2. ਮੇਰਾ ਬਿੱਚਾ ਦਕਹੜੀ ਉਮਰ ਦ ਿੱਚ ਸਕੂ ਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰੇਗਾ?

ਇੰਗ੍ਲੈਂ ਡ ਸ ੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਸਚਆੀਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ੇਂ ਜਨਮਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਕਾਲ ਸਸੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਚਾਹ ਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾੀਂਸਕ, ਸਜਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਸ ੱਚ ਸਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਸ ਚ
ੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਸਿਕਾਰ ਜਾੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।

3. ਮੈਂ ਸਕੂ ਲ ਿੀ ਦਮਆਿ ਅਤੇ ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ ਿੀਆਾਂ ਤਾਰੀਿਾਾਂ ਦਕ ੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਾਂ?

ਸਕੂਲ ਦ ਸਮਆਦ ਅਤੇ ਛੁੱਟ੍ ਆੀਂ ਦ ਆੀਂ ਸਮਤ ਆੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਗ੍ਲੈਂ ਡ ਸ ੱਚ ੱਿੋ- ੱਿਰ ਆੀਂ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਮਤ ਆਲੱ ਭਣ ਲਈ ਕਹੋ ਜਾੀਂ ਇਸ ਬ
ੈੱ ਸਾਈਟ੍ ਨੂੰ ਦੇਿ:ੋ
https://www.gov.uk/school-term-holiday-dates
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ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ (EAL) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸਪ੍ਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗ੍ਦਰਸ਼ਨ

4. ਮੈਂ ਸਕੂ ਲ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਿ ਕਰ ਸਕਿਾ/ਿੀ ਹਾਾਂ?
ਨ ੇਂ ਮਾਸਪਆੀਂ ਲਈਸਕੂਲ ਪਰੋਸਪੈਕਟ੍ਸਜਾੀਂ ੈਲਕਮ ਬੁਕਲੇ ਟ੍ਪੜ੍ੋ ਅਤੇ ੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਦੇਿੋ; ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ੇ ਤਾੀਂ ਜਾਣਕਾਰ ਦਾ
ਅਨੁ ਾਦ ਕਰਨ ਸ ੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਹੋ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ ਹੇਠ ਦਲਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:
• ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸ ੱਚ ਸ ਸਸਥਤ ਹੋਣ ਸ ੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਗ੍ਤ ਸ ਿ ਆੀਂ
• ਕਲਾਸ ਸ ਚ ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗ੍ਭਗ੍ 30 ਸ ਸਦਆਰਥ ਆੀਂ ਦ ਜਗ੍੍ਾ
• ਉਸੇ ਅਸਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਾਏ ਗ੍ਏ ਪਾਠਾੀਂ ਦ ਸਨਯਮਤ ਸਮਾੀਂ-ਸਾਰਣ
• ਕੁਝ ਪਾਠ (ਉਦਾ. ਸਰ ਰਕ ਸਸਸਿਆ (ਪ ਈ) ਅਤੇ ਸੰਗ੍ ਤ) ਸੰਭਾ ਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਸੇ ਮਾਹਰ ਅਸਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ
ਸਸਿਾਏ ਜਾੀਂਦੇ ਹਨ
• ਪੂਰੇ ਪਾਠਕਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ - ਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲਈ ਹੇਠਾੀਂ ਦੇਿੋ
• ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦ ਸਸਿਲਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਸਿਤ ਹੈ
• ਇੱਕ ਸੰਸਮਲਤ ਪਹੁੰਚ ਸਜੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸਚਆੀਂ ਨਾਲ ਸਹ ਸ ਹਾਰ ਕ ਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ
ਮੇਰਾ ਬਿੱਚਾ ਸਕੂ ਲ ਦ ਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਾਿੂ ਪਾਠਕਰਮ ਦ ਆੀਂ ਗ੍ਤ ਸ ਿ ਆੀਂ, ਸਕੂਲ ਯਾਤਰਾ ਾੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗ੍ਮਾੀਂ ਸ ੱਚ ਸਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਹੋ ੇਗ੍ਾ, ਸਜਸ
ਸ ੱਚ ਹੇਠ ਸਲਸਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
• ਸਭਾ ਾੀਂ ਅਤੇ ਸਮੂਸਹਕ ਪੂਜਾ ਲਈ ਮੌਕੇ
•
ਾਿੂ-ਪਾਠਕਰਮ ਗ੍ਤ ਸ ਿ ਆੀਂ ਅਤੇਕਲੱ ਬ, ਉਦਾ. ਿੇਡ, ਸੰਗ੍ ਤ ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ
• ਸਦਲਚਸਪ ਥਾ ਾੀਂ / ਥ ਏਟ੍ਰਾੀਂ / ਿੇਡ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾੀਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਸਕੂਲ ਦ ਆੀਂ ਯਾਤਰਾ ਾੀਂ
• ਬੱਸਚਆੀਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਿਣ ਲਈ ਕਲਾਸ ਸਭਾ ਾੀਂ ਅਤੇਪਰਸਤੁ ਤ ਆੀਂ
• ਸਮਾਸਜਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮਸਜ ੇਂ ਸਕਿੇਡਾੀਂ ਦੇ ਸਦਨ,
ਗ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਕਰਸਸਮਸ ਮੇਲੇ, ਸਡਸਕੋ ਅਤੇ ਕੁਇਜ
ਮੈਿੂੰ ਦਕ ੇਂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗੇਗਾ ਦਕ ਸਕੂ ਲ ਦ ਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਦਰਹਾ ਹੈ?
ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰੇਗ੍ਾ ਤਾੀਂ ਜੋ ਤੁ ਸ ੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਸਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ਕਲਾਸ ਸ ੱਚ ਕ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਿ
ੱ - ਿ
ੱ ਰੂਪਾੀਂ ਦ ਰਤੋਂ ਕਰਨਗ੍ੇ ਸਜਸ ਸ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਸਕੂਲ ੈੱਬਸਾਈਟ੍: ਮਹੱਤ ਪੂਰਣ ਸਮਤ ਆੀਂ, ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਾੀਂ
• ਸੂਚਨਾ ਾੀਂ: ਟ੍ੈਕਸਟ੍ ਸੁਨੇਹੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮ ਡ ਆ (ਉਦਾ. Twitter) ਅਤੇ ਐਪਸ
• ਆਨਲਾਈਨ ਸਸਸਟ੍ਮ: ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਾਸਪਆੀਂ ਦ ਆੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦ ਆੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾੀਂ
• ਈਮੇਲਾੀਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰ: ਸਕੂਲ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਛੁੱਟ੍ ਆੀਂ ਦ ਜਾਣਕਾਰ
• ਮਾਸਪਆੀਂ ਦ ਆੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾੀਂ ਅਤੇ ਸਰਪੋਰਟ੍ਾੀਂ: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਕਾੀਂ ਅਤੇ ਸਰਪੋਰਟ੍ਾੀਂ
• ਮ ਸਟ੍ੰਗ੍ਾੀਂ ਅਤੇਜਾਣਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾੀਂ: ਸਕੂਲ ਦ ਸਜੰਦਗ੍ ਅਤੇ ਸ ਸਸ਼ਆੀਂ ਸੰਬੰਿ
• ਸਸੱਿਾ ਸੰਚਾਰ: ਫੋਨ ਜਾੀਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ-ਤੋਂ-ਇੱਕ ਾਰਤਾਲਾਪਾੀਂ।
ਿੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸ ੱਚ ਦੂਜੇ ਮਾਸਪਆੀਂ ਨਾਲ ਗ੍ੱਲ ਕਰਕੇ ਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।
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5. ਸਕੂ ਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਿ ਕਰੇਗਾ?
ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੇਠ ਸਲਿ ਆੀਂ ਗ੍ੱਲਾੀਂ ਦ ਉਮ ਦ ਕ ਤ ਜਾ ੇਗ੍ :
• ਸਬਮਾਰ ਦ ਸਸਥਤ , ਸਕਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾੀਂ ਿਾਰਸਮਕ ਛੁੱਟ੍ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਸਚਆੀਂ ਨੂੰ
ਹਰ ਰੋਜ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜੋ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪਸਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸਕੂਲ ਆ ਾਜਾਈ
ਦੇ ੇਰ ੇ ਇੱਥੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ:
https://www.gov.uk/free-school-transport

• ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗ੍ੈਰਹਾਜਰ ਸਕਉ ੀਂ
ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਸਹਲਾੀਂ ਦੱਸੋ।
• ਆਪਣੇ ਬੱਸਚਆੀਂ ਨੂੰ ਸਸਰਫ ਸਕੂਲ ਦ ਆੀਂ ਛੁੱਟ੍ ਆੀਂ 'ਤੇ ਹ ਛੁੱਟ੍ ਕਰਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਸਕੂਲ ਲੱ ਗ੍ਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ
ਦ ਛੁੱਟ੍ ਕਰ ਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੋਰਲੱ ਭਣ ਜਾੀਂ ਇਸ
ੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਨੂੰ ਦੇਿਣ ਲਈ ਕਹੋ: https://www.gov.uk/school-attendance-absence
• ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾੀਂ ਪਸਰ ਾਰ ਸੰਬੰਿ ਸਕਸੇ ਮਹੱਤ ਪੂਰਨ ਘਟ੍ਨਾ ਜਾੀਂ ਹਾਲਤਾੀਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤੁ ਹਾਡਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦ ਪੂਰ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗ੍ੇ।
• ਡਾਕਟ੍ਰ ੇਰ ੇ ਅਤੇਸੰਪਰਕ ੇਰ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰੋ
• ਇਹ ਕਸਹਣ ਲਈ ਸਸਹਮਤ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਸਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਯਾਤਰਾ ਾੀਂ
'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੋਟ੍ੋਆੀਂ ਲਈਆੀਂ ਜਾ ਸਕਦ ਆੀਂ ਹਨ ਆਸਦ।

6. ਸਕੂ ਲ ਦ ਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ?

ਸਟ੍ਾਫ ਮੈਂਬਰਾੀਂ ਦ ਫੋਟ੍ੋਆੀਂ ਅਤੇ ਨਾੀਂ ਦੇਿਣ ਲਈਸਕੂਲ ਪਰੋਸਪੈਕਟ੍ਸਜਾੀਂ ਸਕੂਲ ਬ
ੈੱ ਸਾਈਟ੍ ਦੇਿੋ
ਕਈ ਾਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਰ ੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਹੁੰਦ ਆੀਂ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਕਹੜਾ ਸਟ੍ਾਫ ਕੰਮ ਕਰੇਗ੍ਾ। ਇਨ੍ਾੀਂ ਸ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਸ ਨ ਅਰ ਆਗ੍ੂ -ਸਜ ੇਂ ਸਕ ਮੁੱਿ ਅਸਿਆਪਕ, ਉਪ ਮੁੱਿ ਅਸਿਆਪਕ
• ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਟ੍ਾਫ - ਸਜ ੇਂ ਸਕ ਸਕੂਲ ਸਰਸੈਪਸ਼ਸਨਸਟ੍
• ਅਸਿਆਪਕ ਸਟ੍ਾਫ - ਸਜ ੇਂ ਸਕ ਕਲਾਸ ਅਸਿਆਪਕ ਅਤੇ
ਸਸਿਲਾਈ ਸਹਾਇਕ
• ਪੇਸਟ੍ੋਰਲ ਸਟ੍ਾਫ – ਉਦਾ. ਘਰ-ਸਕੂਲ ਅਸਿਕਾਰ ਜਾੀਂ ਸਸੱਸਿਅਕ
ਉਸਤਾਦ
• ਮਾਹਰ ਸਟ੍ਾਫ - ਉਦਾ. EAL ਅਸਿਆਪਕ (ਅਸਤਸਰਕਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋਂ
ਅੰਗ੍ਰੇਜ ), SENDCo (ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਸ ਸਦਅਕ ਲੋ ੜਾੀਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗ੍ਤਾ
ਕੋਆਰਡ ਨੇਟ੍ਰ), ਡੈ ਸਜਗ੍ਨੇਟ੍ਡ ਸੇਫਗ੍ਾਰਸਡੰ ਗ੍ ਲ ਡ ਟ੍ ਚਰ (DSL)
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ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ (EAL) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸਪ੍ਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗ੍ਦਰਸ਼ਨ

7. ਸਕੂ ਲ ਦ ਿੱਚ ਕੀ ਦਸਿਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਦਿਆ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ?

ਇਹ ਲੱ ਭਣ ਲਈ ਹੇਠਾੀਂ ਸਦੱਤਾ ਸਗ੍ਆ ਟ੍ੇਬਲ ਦੇਿੋ ਸਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕਹੜੇ ਪੜਾਅ,
ਪੱਿਰ ਅਤੇ ਸਾਲ ਸਮੂਹ ਸ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਗ੍ਾ-ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਸਕਹੜੇ ਮੁਲਾੀਂਕਣ /
ਟ੍ੈਸਟ੍ / ਪਰ ਸਿਆ ਾੀਂ ਹੋਣਗ੍ ਆੀਂ:
ਪਿੱਧਰ

ਉਮਰ
ਸੀਮਾ

ਮੁਲਾਾਂਕਣ / ਟੈਸਟ /
ਪਰੀਦਿਆ ਾਾਂ

ਪੜਹੇ ਗਏ ਦ ਸ਼ੇ

ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਸਾਲਾੀਂ ਦਾ ਸਰਸੈਪਸ਼ਨ
ਬੁਸਨਆਦ ਪੜਾਅ ਸਾਲ
(ਈ ਾਈਐੱਫਐੱਸ)

4-5

ਸਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ:
ਈ ਾਈਐੱਫਐੱਸ
ਪਰੋਫਾਈਲ ਪੂਰ ਹੋ ਗ੍ਈ ਹੈ

ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਰ ਰਕ ਸ ਕਾਸ,
ਸ ਅਕਤ ਗ੍ਤ, ਸਮਾਸਜਕ ਅਤੇ
ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਸ ਕਾਸ, ਸਾਿਰਤਾ,
ਗ੍ਸਣਤ, ਸ ਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ,
ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਕਲਾ ਾੀਂ ਅਤੇ ਸਡਜਾਇਨ

ਮੁੱਿ ਪੜਾਅ 1

5-6

ਸਾਲ 1 ਦਾ ਅੰਤ:

ਅੰਗ੍ਰੇਜ , ਗ੍ਸਣਤ, ਸ ਸਗ੍ਆਨ,
ਸਡਜਾਇਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋ ਜ
(ਡ ਟ੍ ), ਇਸਤਹਾਸ, ਭੂਗ੍ੋਲ,
ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਡਜਾਇਨ, ਸੰਗ੍ ਤ,
ਸਰ ਰਕ ਸਸੱਸਿਆ (ਪ ਈ,
ਤਰਾਕ ਸਮੇਤ),
ਗ੍ਣਨਾ ਕਰਨਾ

ਸਾਲ ਗਰੁਿੱਪ

ਸਾਲ 1

ਫੋਸਨਕਸ ਸਕਰ ਸਨੰ ਗ੍
ਜਾੀਂਚ ਕਰੋ

ਮੁੱਢਲ

ਪੜਾਅ

ਮੁੱਿ ਪੜਾਅ 2

ਸਾਲ 2

6-7

ਸਾਲ 2 ਦ ਸਮਾਪਤ
ਮੁੱਿ ਪੜਾਅ 1
ਐੱਸਏਟ੍ ਪਰ ਸਿਆ ਾੀਂ

ਸਾਲ 3
ਸਾਲ 4
ਸਾਲ 5
ਸਾਲ 6

7-8
8-9

ਸਾਲ 3-5:
ਚਲੰ ਤ ਅੰਦਰੂਨ
ਮੁਲਾੀਂਕਣ

9-10
10-11

ਸਾਲ 6 ਦ ਸਮਾਪਤ
ਮੁੱਿ ਪੜਾਅ 2
ਐੱਸਏਟ੍ ਪਰ ਸਿਆ ਾੀਂ

ਅੰਗ੍ਰੇਜ , ਗ੍ਸਣਤ, ਸ ਸਗ੍ਆਨ,
ਸਡਜਾਇਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋ ਜ
(ਡ ਟ੍ ), ਇਸਤਹਾਸ, ਭੂਗ੍ੋਲ,
ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਡਜਾਇਨ, ਸੰਗ੍ ਤ,
ਸਰ ਰਕ ਸਸੱਸਿਆ (ਪ ਈ,
ਤਰਾਕ ਸਮੇਤ),
ਗ੍ਣਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਾਚ ਨ ਅਤੇ
ਆਿੁਸਨਕ ਸ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਾੀਂ

ਇੱਥੇ ਿੇਰੇ ਸ ਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ https://www.gov.uk/national-curriculum
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8. ਮੇਰੇ ਬਿੱਚੇ ਿੂੰ ਦਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ?
ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਸਕੂ ਲ ਿੂੰ ਪੁਛ
ਿੱ ੋ ਦਕ ਕੀ ਸਕੂ ਲ ਿੀ ਰਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਕਿੱਥੋਂ ਿਰੀਿਣੀ ਹੈ।
• ਇੰਗ੍ਲੈਂ ਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਚਆੀਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦ ਰਦ ਪਾਉਣ ਦ ਉਮ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਕੁਝ ਨਹ ੀਂ ਕਰਦੇ
• ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸੂਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗ੍ਾ ਸਕ ਕ ਿਰ ਦਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਦੱਸੇਗ੍ਾ ਸਕ ਤੁ ਸ ੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਕੱਥੋਂ ਿਰ ਦ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਪ ਈ ਸਕੱਟ੍ ਅਤੇ ਤੈਰਾਕ ਸਕੱਟ੍ ਬਾਰੇ
ਕਹੇਗ੍ਾ।
• ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡ ਆੀਂ ਕੁਝਆਰਸਥਕ ਸਮੱਸਸਆ ਾੀਂ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ
ਦੱਸੋ ਸਕਉਸੀਂ ਕ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ ਿੂੰ ਦਸਿੱਿਣ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱਛੋ, ਦਜਿਹਾਾਂ ਦ ਿੱਚ ਹੇਠਾਾਂ ਦਲਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਿ:
• ਸਕਤਾਬਾੀਂ, ਘਰ ਲਈ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦ ਆੀਂ ਸਚੱਠ ਆੀਂ ਪੜ੍ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਬੈਗ੍
• ਪ ਈ ਸਕੱਟ੍, ਪੈਕ ਕ ਤਾ ਦੁਪਸਹਰ ਦਾ ਿਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਕਸੈਕ
• ਸਟ੍ੇਸ਼ਨਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਂਸਸਲ ਕੇਸ, ਉਦਾ. ਪੈਨ
ੱ , ਪੈਂਸਸਲ ਆਸਦ।
• ਇੱਕ ਕੈਲਕੁਲੇਟ੍ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਸਣਤ ਦੇ ਉਪਕਰਣ
ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ ਿੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਿੁਪਦਹਰ ਿੇ ਿਾਣੇ ਿੇ ਦ ਕਲਪਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛ
ਿੱ ੋ, ਦਜਸ ਦ ਿੱਚ ਹੇਠਾਾਂ ਦਲਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:
• ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਾਣਾ - ਸਜਸਨੂੰ ਕਈ ਾਰ ਸਕੂਲ ਲੰ ਚ ਜਾੀਂ ਸਡਨਰ ਸਕਹਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ
ੀਂ ਾ ਸਗ੍ਆ
• ਪੈਕ ਕ ਤਾ ਲੰ ਚ - ਘਰੋਂ ਸਲਆਉਦ
• ਹੋਮ ਸਡਨਰ - ਲੰ ਚ ਲਈ ਘਰ ਜਾਣਾ
ਾਂ
ਸਕੂ ਲ ਿੇ ਿਾਣੇ ਿੇ ਮੀਿੂ , ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਇਸਿਾ ਭੁ ਗਤਾਿ ਕਰਿ ਿੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱਛੋ ਦਕਉਦਕ:
• ਸਕੂਲ ਿੁਰਾਕ ਦ ਆੀਂ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜਾੀਂ ਸ ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾ. ਹਲਾਲ ਦਾ ਿਾਣਾ
• ਸਰਸਪੈਸ਼ਨ, ਸਾਲ 1 ਅਤੇ ਸਾਲ 2 ਸ ਚਲੇ ਬੱਚੇ ਮੁਫਤ ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਾਣਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
• ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਮੁਫਤ ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਾਣਾ (FSM) ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪਸਰ ਾਰ ਦ ਆਰਸਥਕ ਸਸਥਤ ਸਹ
ੀਂ ਥੇ ਹੋਰ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ: https://www.gov.uk/apply-free-school-meals
ਨਹ ੀਂ ਹੈ। ਤੁ ਸ ਇੱ

ਾਂ ਇਿੱਥੇ ਦਕਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
9. ਦ ਦਿਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਲੋ ੜੀਿੀ
• ਪੇਸਟ੍ੋਰਲ ਸਹਾਇਤਾ: ਸਕੂਲ ਜਾੀਂ ਘਰ ਦ ਸਕਸੇ ਸਚੰਤਾ ਸ ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
• ਡੈ ਸਜਗ੍ਨੇਟ੍ਡ ਸੇਫਗ੍ਾਰਸਡੰ ਗ੍ ਲ ਡ: ਗ੍ੰਭ ਰ ਸਚੰਤਾ ਾੀਂ ਸ ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
• ਅੰਗ੍ਰੇਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਈਏਐੱਲ) ਸਹਾਇਤਾ: ਕਲਾਸ ਸ ੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ
ਸਸੱਿਣ ਸ ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
• ਸਸਿਲਾਈ ਸ ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ: ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਿਾਸ ਸਸੱਸਿਆ ਲੋ ੜਾੀਂ ਜਾੀਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਾੀਂ ਹਨ
• ਬਾਹਰ ਏਜੰਸ ਆ: ਬੱਸਚਆੀਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਸ ੱਚ ਸਕੂਲ ਦ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਾਲੇ ਮਾਹਰ

10. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਦਸਿੱਿਣ ਦ ਿੱਚ ਦਕ ੇਂ ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿਾ/ਿੀ ਹਾਾਂ?

ਇਿੱਥੇ.ਲੱ ਭੋ ਸਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ਸਸੱਿਣ ਸ ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕ ੇਂ ਕ ਤ ਜਾ ੇ
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