
2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਿੇਂ ਸਿੂਲ GCSE ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿ੍ਨਗੇ:
ਸਿਸਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ 
ਵਾਂਗ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ (EAL)

ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਇਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਲ ਿਕਦੀ ਹੈ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਿਕੂਲ 2021 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ GCSE ਗਰਰੇਡਾਂ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰਨਗੇ 
ਅਤੇ ਇਿ ਬਾਰੇ ਿਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਸਤਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਿੱਛਲੇ ਿਾਲ ਦੇ ਸਵੱਚ, ਕੋਸਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਿਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਿਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰਸਹਣਾ ਸਿਆ। ਇਿ ਕਾਰਨ, ਿਰਕਾਰ 
ਨੇ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕ ਇਿ ਿਾਲ GCSE ਿਰਰੀਸਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਅਨੁਸਚਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਿਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸਧਆਿਕ ਦੂਜੇ ਤਰੀਸਕਆਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਰੇਡਾਂ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਸਲਿੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੰਦਾ ਹੈ:

• ਤੁਹਾਡਾ ਿਕੂਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਧਆਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਰੇਡਾਂ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰਨਗੇ

• ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਧਕਾਰ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਕੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਆਿਣੇ ਗਰਰੇਡ ਜਾਂ ਗਰਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਿੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ

• ਅਸਧਆਿਕ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਰੇਡਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਕਵੇਂ ਕਰਨਗੇ?

ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਿੱਸਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਹਫਸਤਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਕੂਲ ਬੰਦ ਿਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਿੱਸਿਆ ਉਿ ਿਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ 
ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਿੀ। ਇਿ ਕਰਕੇ ਿਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਿਲਾ ਸਲਆ ਹੈ ਸਕ GCSE, AS ਅਤੇ A ਿਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਰਰੀਸਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸਧਆਿਕ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਗੇ।

• 2021 ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਿਰਰੀਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸਧਆਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਦੀ 
ਸਿੱਸਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਧਅਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਰੇਡਾਂ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਿਰਰੀਸਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੌਕ ਿਰਰੀਸਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ।

• ਇਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਿਰਰੀਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਰ ਵਧੀਆ ਗਰਰੇਡ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਦੂਜੇ ਿਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਸਵੱਚ ਔਿਾ 
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਧਆਿਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਸਿਆ ਿਰਰੋਗਰਾਮ ("ਿਾਠਕਰਰਮ") ਦੇ ਸਵੱਚ ਿੂਰੇ ਿਾਠ ਨਹੀਂ ਿੜਹਰਾਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਿਦਾ 
ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿੜਹਰਾਇਆ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਰੇਡ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਧਆਿਕ ਸਵਸ਼ੇ ਦੇ ਿਾਠਕਰਰਮ ਦੇ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਾਰੇ ਕੰਮ 
ਨੂੰ ਦੇਿ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਜਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਿੀਂ ਮੁੱਿ ਿੜਾਅ 4 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਿੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿੀ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਧਆਿਕ ਇਿ ਿਾਲ ਬਾਅਦ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾ ਡੇ ਗਰਰੇਡਾਂ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਜਹਾ ਇਿ ਲਈ ਹੈ ਸਕਓਂਸਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ 
ਹਨ ਸਕ ਸਿੱਸਿਆ ਸਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋ ਿਕੇ ਚਾਲੂ ਰਹੇ ਸਕਓਂਸਕ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਿਾਠ ਿੜਹਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਿਕੇ। ਤੱਕ 
ਅਸਧਆਿਕਾਂ ਨੇ ਗਰਰੇਡਾਂ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 18 ਜੂਨ 2021।

• ਿਕੈਂਡਰੀ ਿਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਵੱਚ ਕੁਝ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਰਰੀਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵਸ਼ੇ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਨਰਤ, 
ਅਤੇ ਸਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ। ਇਹ ਗੈ੍-ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਮੁਲਾਂਿਣ (NEA)ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਣੇ NEAs ਦੇ ਲਈ ਸਤਆਰੀ ਜਾਰੀ 
ਰੱਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਧਆਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਸਤਮ ਗਰਰੇਡ ਦਾ 
ਸਹੱਿਾ ਹੋਣਗੇ।

• ਸਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਆਿਣਾ NEA ਿਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕਓਂਸਕ ਕੋਸਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਿ ਤਰਹਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਘਟਣਗੇ।

• GCSE, AS ਅਤੇ A ਿਤਰਾਂ ਦੇ ਸਵੱਚ, ਆਰਟ ਅਤੇ ਸਡਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਰੇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ("ਇੱਕ ਿੋਰਟਫੋਲੀਓ" ਤੁਹਾਡੇ ਸਚੱਤਰਾਂ, ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਡਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦਾ ਿੰਕਲਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਸਵਸ਼ੇ ਦੇ ਸਵੱਚ ਬਣਾਏ 
ਹਨ।)

2. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ?

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਲੇ ਗਰਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਿੀਂ ਨੂੰ ਉਿਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਸਹ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਇਿਨੂੰ "ਆਿਣੇ ਗਰਰੇਡ 
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ" ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਅਸਜਹਾ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ:

1. ਪਰਰਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਕਵਧੀ ਗਲਤੀਆਂ

ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ 
 ਗਰਰੇਡ ਦਰਜ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਿਊਟਰ ਜਾਂ ਿੱਤਰ ਦੇ ਸਵੱਚ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਣੇ ਿਕੂਲ ਨੂੰ ਕਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਕ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ  
ਕੋਲੋਂ ਅਸਜਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

• ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕੂਲ ਿਰਰੀਸਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਿਰਕ  
ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਿਰਰੀਸਿਆ ਬੋਰਡ ਿਸਹਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਰੇਡ ਬਦਲਣਗੇ।
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2. ਅਕਾਦਕਮਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਗਲਤੀਆਂ

ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸਧਆਿਕ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਿਾਰ, ਗਲਤ ਸਚਨਸਹੱਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਰਰਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਸਵਧੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਿੀ, ਤੇ ਤੁਿੀਂ ਆਿਣੇ ਿਕੂਲ ਨੂੰ  
ਆਿਣੇ ਿਥਾਨ ਤੇ ਿਰਰੀਸਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਸਹ ਿਕਦੇ ਹੋ  
(ਇਿਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ")। ਿਰਰੀਸਿਆ ਬੋਰਡ ਫੈਿਲਾ ਕਰੇਗਾ ਸਕ  
ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਧਆਿਕ ਸਜਿਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਦੱਤੇ ਉਿਨੇ ਅਿਾਦਵਮਿ  
ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਸਹਮਤ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ  
ਗਰਰੇਡ ਬਦਸਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਿਆਪਿ ਦੁਆ੍ਾ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਿਾਦਵਮਿ ਗਲਤੀਆਂ  
ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਰੇਡ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਿੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਵਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਰੇਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ AS ਅਤੇ A ਿਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਰਰੇਡ 10 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਕਮਲਣਗੇ ਅਤੇ GCSE ਦੇ ਲਈ 12 ਅਗਸਤ 
2021 ਨੂੰ ਕਮਲਣਗੇ।.

3. ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਰੇਡਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਇਿ ਤੋਂ ਿਸਹਲਾਂ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਧਆਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਰੇਡਾਂ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਰਰੀਸਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 
ਭੇਜਣ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਿਕੂਲ ਸਵਿੇ ਕੜੀ ਸਮਹਨਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੋ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਿਮਾਂ ਹੈ। 
ਤੁਿੀਂ ਆਿਣੇ ਗਰਰੇਡਾਂ ਦੇ ਸਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਹੁਣੇ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਵੱਚ ਿੂਰੀ ਸਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਤਆਰੀ ਕਰੋ।

• ਆਿਣੇ ਵੱਿ ਵੱਿ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿੋਚੋ। ਇਹ ਫੈਿਲਾ ਕਰੋ ਸਕ ਸਕਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਜਆਂ ਦੀ   
ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਸਵੱਚ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਸਕਹੜੇ ਸਵਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹਨ,  
ਅਤੇ ਸਕਿ ਸਵੱਚ ਤੁਿੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ?

• ਕੋਈ ਿਰਰੀਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਧਆਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਿੁਰਾਣੇ ਿਰਰੀਸਿਆ ਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਿਰਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 
ਜਾਂ ਸਿੱਛਲੇ ਿਰਰੀਸਿਆ ਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਸਲਿੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਾਣੋ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਿਰਰੀਸਿਆ ਿਰਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 
ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹਨ:
 ਇਹ ਦੇਿਣਾ ਸਕ ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਿੁਰਾਣੇ ਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਵੱਚ ਿਾਰੇ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਿਮਝਦੇ ਹੋ (ਸਟਰਰਸਨਟੀ ਇਮੀਗਰਰੇਸ਼ਨ 

ਿਸਹਲੂ ਤੋਂ ਇਹ ਿਾਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ )
 ਇਹਨਾਂ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਮੀਸਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਿਣਾ ਅਤੇ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ 
 ਿਰਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਵੱਚ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ।
 ਮਾਡਲ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨੋਟੇਟ ਕਰਨਾ (ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਜਹੇ ਮਾਡਲ ਹਨ)

• ਸਿੱਸਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵੱਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਤੁਿੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ  
ਹੋ। ਤੁਿੀਂ ਆਿਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵੱਚ ਵੈਬਿਾਈਟਾਂ ਤੇ ਆਿਣੇ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ   
ਉਿ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਤੇ ਿੋਜ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਆਿਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵੱਚ ਵੀਡੀਓ  
ਦੇਿ ਿਕਦੇ ਹੋ।
 ਕਈ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਿੜਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਾਨ ਅਕਾਦਮੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਿਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 30 ਵੱਿ ਵੱਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵੱਚ 

ਅਨੁਵਾਸਦਤ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਸਿਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਵੱਚ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਸਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਮਾਤਾ ਸਿਤਾ ਘੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰਵਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਯੋਗ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।
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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

ਮੈਟਾਕਾਗਕਨਟੀਵ ਹੁਨਰ:

ਮੈਟਾਕਾਗਸਨਟੀਵ ਹੁਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਮਝਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਸਦੰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਤੁਿੀਂ ਸਿੱਿਦੇ ਹੋ, ਯੋਜਨਾ  
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਿਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੁਨਰ ਹਨ, ਿਾਿ ਕਰਕੇ  
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਸਤਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਿਸਹਲਾਂ। ਤੁਿੀਂ ਹੇਠ ਸਲਿੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ:

• ਇਹ ਿਵਾਲ ਿੱੁਛ ਕੇ ਿੁਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ (ਇਿ ਤੋਂ ਿਸਹਲਾਂ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਧਆਿਕ   
ਤੁਹਾਡੀ )ਿਰਰੀਸਿਆ ਲੈਣ:
 ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਿਤਾ ਹੈ?   ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਨਹੀਂ ਿਤਾ ਹੈ?
 ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਿੜਹਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ?  ਮੈਂ ਉਿਨੂੰ ਿੜਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ?

• Creating a plan for what you will learn: 
ਤੁਿੀਂ ਜੋ ਿੜਹਰੋਗੇ ਉਿਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ:
 ਆਿਣੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਵੱਚ ਵੰਡੋ। ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੇ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਿਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਿਣਾ 

ਆਿਾਨ ਹੈ।
 ਆਿਣੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਵੱਚ ਵੰਡੋ। ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੇ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਿਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਿਣਾ 

ਆਿਾਨ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਕਬਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ:

ਸਕਓਂਸਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਿੀਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਿੈਿਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇਿ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ 
ਆਿਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੋ। ਤੁਿੀਂ ਆਿਣੇ  
ਅਸਧਆਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਣਾ ਸਗਆਨ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸਦਿਾ ਿਕੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਿੀ ਂ
ਿਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਿਟੀਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁਦ ਨੂੰ ਿਰਰਕਟ ਕਰੋ। ਆਿਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ  
ਭਾਸ਼ਾ ਿੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਸਕਆਂ ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰੋ:
• ਇੱਕ ਅਸਜਹਾ ਦੋਿਤ ਲਭੋ ਸਜਿਦੇ ਨਾਲ ਤੁਿੀਂ ਆਿਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਿਣੀਆਂ   

ਅਿੈਿਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਸਿਤ ਕੰਮ  
ਦੀ ਿਮੀਸਿਆ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਧਆਿਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ  
ਿਸਹਲਾਂ ਉਿਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

• ਸਜੰਨਾ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਿੜਹਰੋ। ਇਿਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਰਾਮਰ ਅਤੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਿਮਝ ਸਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਿੀਂ 'ਗਰਰੇਸਡਡ 
ਰੀਡਰ' ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਅਸਜਹੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਿ ਵੱਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਸਲਿੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਮੱਧ, ਉੱਨਤ)। ਦੋਨੋਂ ਿੈਂਗੂਇਨ ਗਰਰੇਸਡਡ ਰੀਡਰਿ ਅਤੇ ਮੈਕਸਮਲਨ ਗਰਰੇਸਡਡ 
ਰੀਡਰਿ ਦੇ ਸਵੱਚ ਅਸਜਹੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਵੱਡੀ ਸਗਣਤੀ ਹੈ।

• ਵੱਿ ਵੱਿ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰ ਿੁਨ ਕੇ ਆਿਣੀ ਰਿਮੀ ਅਕਾਦਸਮਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਬਹਤਰ ਬਣਾਓ। ਟੇਡ ਟਾਕਿ 
ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੈਬਿਾਈਟ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਿਭ ਦੇ ਸਵੱਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵੱਚ ਿਬ ਟਾਈਟਲ 
ਹਨ।

• ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਰਵਾਰ ਉਿਨੂੰ ਿਰੀਦ ਨਹੀਂ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਿੀਂ ਆਿਣੇ ਿਕੂਲ 
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਰੀਦਣ ਲਈ ਕਸਹ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਮਸਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਿੀਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਿਾਈਟ ਸਜਵੇਗਂੂਗਲ 
ਟਰਾਂਿਲੇਟਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

• ਇੱਕ ਗਲਾਿਰੀ (ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼) ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸਵੱਚ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ ਸਜਿ 
ਬਾਰੇ ਤੁਿੀਂ ਸਿੱਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਿਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਿੀਂ ਆਿਣੀ ਗਲਾਿਰੀ ਨੂੰ ਿੜਹਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਿਾਪੀ੍ਾਈਟ
ਿਾ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।
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