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                                                                                                                   ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤ� ਗ�ੇਡ 3 

 

 ਹਲਟਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸਕੂਲ ਬਰੋਡ, ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ� ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁੜ ਜ�ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸ� 
ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਨੌਜਵਾਨ� ਦਾ ਿਬਹਤਰ ਸਮਰਥਨ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� । 

 

ਉਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆ ਂਪਬਿਲਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆ ਂ ਸੰਸਥਾਵ�, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ� ਸਮੇਤ, ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੱੁਖ ਿਹੱਸੇਦਾਰ� ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ 
ਮਰਦਮਸੁ਼ਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਚਡੀਐਸਬੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮਰਦਮਸੁ਼ਮਾਰੀ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। 

 

 ਕੇ -3 ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦ ੇਮਾਪੇ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤ,ੇ ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਤਰਫ� ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਗਣਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗ�ਡੇ 4 - 12 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। 

 

 ਮਰਦਮਸੁ਼ਮਾਰੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਸਮ�, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਿਹਲਆੂਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ ਜਾਤੀ, ਅੰਨਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆ ਂ
ਭਾਵਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਪੱੁਿਛਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 

 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ� ਪ�ਸ਼ਨ� ਦ ੇ�ਤਰ ਦਣੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਸੁ� ਪੱਕਾ ਨਹ� ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ 
ਧਾਰਨਾਵ� ਇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 'ਨਹ� ਜਾਣਦਾ' ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ । 

 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਵਇੱੈਛੁਕ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਵਧੇਰੇ ਪ�ਿਤਿਕ�ਆ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ� ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ 
ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵ।ੇ ਜਵਾਬ ਗੁਪਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਡਟੇਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਜ� 
ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ / ਜ� ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� studentcensus@hdsb.ca ਤੇ 
ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ । 

 

 

mailto:studentcensus@hdsb.ca
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ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬੋਲੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ(ਵ�) 

 
1. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨ�  ਿਕਹੜੀ ਪਿਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਵ�) ਬੋਲਣੀ ਿਸੱਖੀ? ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਜਵਾਬ� ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉ।  
 

o ਅਲਬਾਨੀ 
o ਅਮਰੀਕੀ ਿਚੰਨ�  ਭਾਸ਼ਾ  
o ਅਨੀਸ਼ੀਨਾਬੇਮੋਿਵਨ (ਿਜਵ�, 

ਓਜੀਬਵਾ, ਓਡਾਵਾ, 
ਅਲਗੋਨਕੁਇਨ) 

o  ਅਰਬੀ 
o  ਬੰਗਾਲੀ 
o ਕਾਯੂਗਾ 
o  ਚੀਨੀ  
o ਕ�ੀ 
o  ਕ�ੋਸ਼ੀਅਨ 
o  ਦਰੀ 
o  ਡੱਚ 
o  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ  
o  ਫਾਰਸੀ 
o  ਫ��ਚ  
o  ਜਰਮਨ 

 
 

o  ਯੂਨਾਨੀ 
o  ਗੁਜਰਾਤੀ 
o  ਇਬਰਾਨੀ  
o  ਿਹੰਦੀ 
o  ਹੰਗੇਿਰਅਨ 
o ਇਨੁਕਟੀਟੂਟ 
o ਇਤਾਲਵੀ 
o ਕੋਰੀਅਨ 
o ਮਿਲਆਲਮ 
o ਮਾਇਕਮਾਕ 
o ਮੋਹੌਕ 
o ਓਨਾਇਡਾ 
o ਓਨੌਨਡਾਗਾ 
o  ਪੋਿਲਸ਼  
o  ਪੁਰਤਗਾਲੀ  
o  ਪੰਜਾਬੀ 
o ਰੂਸੀ 
o ਸੈਨ� ਕਾ 
                                          
 

 

o ਸਰਬੀਆਈ 
o ਸੋਮਾਲੀ 
o ਸਪੈਿਨਸ਼  
o ਟੈਗਾਲੋਗ 
o ਤਿਮਲ  
o ਟਸਕਾਰੋਰਾ 
o ਯੂਕ�ੇਨੀ 
o ਉਰਦ ੂ
o ਿਵਅਤਨਾਮੀ  
o ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹ� 
o ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਸੂਚੀ 

ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਹੈ (ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ): 

              
________________________ 

 

ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਪਛਾਣ  
 

2. ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਫਸਟ ਨ� ਸ਼ਨਜ਼, ਮੈਿਟਸ ਅਤੇ/ਜ� ਇਨਯੂਇਟ ਵਜ� ਪਛਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਹ�, ਤ� ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਜਵਾਬ� ਤ ੇਸਹੀ ਲਗਾਉ:  
 

o ਨਹ� 
o ਹ�, ਫਸਟ ਨ� ਸ਼ਨਜ਼ 
o ਹ�, ਮੈਿਟਸ 
o ਹ�, ਇਨਯੂਇਟ 
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ਜਾਤੀਅਤਾ 
 
ਜਾਤੀਅਤਾ ਕੀ ਹੈ? 
 
ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ� ਦੀ, ਅਕਸਰ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਸਿਭਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤ/ੇਜ� ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਵਾਲੀ, ਸ�ਝੀ ਪਛਾਣ, ਿਵਰਸਾ, ਬੰਸਾਵਲੀ ਜ� 
ਇਤਹਾਿਸਕ ਿਪਛੋਕੜ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 
3. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕੈਨ� ਡੀਅਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? 

o ਹ� 
o ਨਹ�  
o ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹ� 

 
 
4. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਜਾਤੀ ਜ� ਸਿਭਆਚਾਰਕ  ਮੂਲ ਿਕਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਜਾਤੀ ਜ� ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮੂਲ ਦੱਸੋ। 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਅਨੀਸ਼ੀਨਾਬ,ੇ ਕੈਨ� ਡੀਅਨ, ਚੀਨੀ, ਕੋਲੰਬੀਅਨ, ਕ�ੀ, ਡੱਚ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ, ਇੰਗਿਲਸ਼, ਫ��ਚ, ਿਫਲੀਪੀਨ� , ਜਰਮਨ, ਗੁਆਨੀ, 

ਹੁਡੇਨ� ਸ਼ੋਨੀ, ਇਨਯੂਇਟ, ਇਰਾਨੀ, ਆਇਿਰਸ਼, ਇਤਾਲਵੀ, ਜਮਾਇਕਨ, ਯਹੂਦੀ, ਕੋਰੀਅਨ, ਲੇਬਨਾਨੀ, ਮੈਿਟਸ, ਮਾਈਕਮਕ, ਓਜੀਬਵ,ੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ, 

ਪੋਿਲਸ਼, ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਸਕਾਿਟਸ਼, ਸੋਮਾਲੀ, ਸ਼�ੀਲੰਕਾ, ਯੂਕ�ੇਿਨਅਨ, ਆਿਦ) 

 
 
 
 
ਨਸਲ 
 
ਨਸਲ ਕੀ ਹੈ? 
 
ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਕ ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਸ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਖਾਸ 
“ਨਸਲ” ਦਾ ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਹੜੀ “ਨਸਲ” ਦਾ ਹੈ,  ਆਮ ਤਰੌ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ�, ਿਜਵ� ਚਮੜੀ 
ਦਾ ਰੰਗ, 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  ਨਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ� ਵੱਲ� ਦੂਿਜਆ ਂਤ ੇਅਿਜਹੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਮੜ�ੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨ� ਦੇ 
ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਿਬਆਂ ਨੰੂ ਅਤ ੇਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਸਲ ਅਤ ੇਜਾਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ  ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਅਕਸਰ 
ਨਹ� ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਜਦ ਿਕ ਇੱਕੋ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਕਈ ਜਾਤੀਆ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 
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5. ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ� ਦਾ ਵਰਨਣ ਉਹਨ� ਦੀ ਨਸਲ ਜ� ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ ਰਾਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਸਭ ਤ� ਚੰਗਾ ਵਰਨਨਣ ਿਕਹੜ ੇਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਜਵਾਬ� ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉ।  

 
o ਕਾਲਾ (ਅਫਰੀਕੀ, ਅਫਰੀਕੀ-ਕੈਰੀਿਬਅਨ, ਅਫਰੀਕੀ-ਕੈਨ� ਡੀਅਨ ਮੂਲ) 

 
o ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ (ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਅਨ, ਜਾਪਾਨੀ, ਤਾਇਵਾਨੀ ਮੂਲ)  

 
o ਮੂਲ ਵਾਸੀ (ਫਸਟ ਨ� ਸ਼ਨਜ਼, ਮੈਿਟਸ, ਇਨਯਇੂਟ ਮੂਲ) 

 
o ਲਾਤੀਨ� /ਲੈਟੀਨਾ/ਲੈਿਟੰ

ਕਸ 
(ਲੈਿਟਨ ਅਮਰੀਕੀ, ਿਹਸਪਾਿਨਕ ਮੂਲ) 
 

o ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ (ਅਰਬ, ਇਰਾਨੀ, ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਿਜਵ�, ਅਫ਼ਗਾਨੀ, ਿਮਸਰੀ, ਇਰਾਨੀ,  ਲੇਬਨੀਜ਼, 
ਤੁਰਕ, ਕੁਰਦ ਆਿਦ) 
 

o ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ (ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ, ਿਜਵ� ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ, ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਸ�ੀਲੰਕਾ ਵਾਸੀ, 
ਇੰਡ-ੋਕੈਰੀਿਬਅਨ, ਆਿਦ) 
 

o ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ (ਿਫਲੀਪੀਨ� , ਿਵਅਤਨਾਮੀ, ਕ�ਬਡੋੀਅਨ, ਥਾਈ, ਇੰਡੋਨ� ਸ਼ੀਅਨ, ਦੂਜੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ 
ਮੂਲ) 

o ਗੋਰਾ 
 

o ਉਹ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ 
�ਪਰ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਨਹ� 
ਹੈ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ) :   

 
 

(ਯੂਰਪੀ ਮੂਲ) 
 

  

 
ਧਰਮ ਜ� ਰੂਹਾਨੀ ਸਬੰਧ 

 
ਲੋਕ� ਦ ੇਨਾਲ ਉਹਨ� ਦੇ ਧਰਮ ਜ� ਕਿਥਤ ਧਰਮ ਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾੜ ੇਪ�ਭਾਵ ਅਤੇ 
ਅਸਮਾਨ ਪਿਰਣਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮੋਫੋਿਬਆ ਅਤੇ ਐਟਂੀਸੇਮੀਿਟਜ਼ਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਹਨ ਿਕ ਿਕਵ� ਧਰਮ ਦਾ ਨਸਲੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਿਸਰਫ ਚਮੜੀ ਦ ੇਰੰਗ ਦ ੇਕਾਰਨ ਬਲਿਕ ਉਹਨ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਜੋ ਧਰਮ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।  
 
6. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਧਰਮ ਅਤ/ੇਜ� ਰੂਹਾਨੀ ਸਬੰਧ ਿਕਸ ਨਾਲ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਜਵਾਬ� ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉ।  
 

 



 

5 
 

o  ਅਗੇਯਵਾਦੀ  
o  ਨਾਸਿਤਕ  
o  ਬੋਧੀ  
o ਈਸਾਈ  
o  ਿਹੰਦ ੂ 
o  ਸਥਾਨਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ  
o  ਯਹੂਦੀ  
o  ਮੁਸਿਲਮ  
o  ਿਸੱਖ  
o  ਰੂਹਾਨੀ, ਪਰ ਧਾਰਿਮਕ ਨਹੀ 
o  ਕੋਈ ਧਾਰਿਮਕ ਜ� ਰੂਹਾਨੀ ਸਬੰਧ ਨਹ�  
o   ਧਾਰਿਮਕ ਜ� ਰੂਹਾਨੀ ਸਬੰਧ ਜੋ ਉਪਰਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ 

  ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ� ਹੈ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ):   
o  ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹ�  
o  ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਨਹ� ਆਇਆ 

 
  

ਸ਼ਬਦ: 

• ਅਗੇਯਵਾਦੀ: ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਨੰੂ ਪੱਕਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਰੱਬ ਜ� ਉਪਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਹੈ ਜ� ਨਹੀ। 

• ਨਾਸਿਤਕ: ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਰੱਬ ਜ� ਉਪਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਜੂਦ 
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ਅਸਮਰਥਤਾ 

ਅਸਮਰਥਤਾ ਕੀ ਹੈ? 
 
ਅਸਮਰਥਤਾ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਿਸਕ, ਿਵਵਹਾਰਕ, ਿਵਕਾਸਾਤਮਕ, ਸੰਵਦੇੀ, ਸੰਚਾਰੀ ਜ� ਇਹਨ� ਿਵਚ� ਕੁਝ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂ
ਰੁਕਾਵਟ� ਜੋ ਮੰਜ਼ਲ (ਿਜਵ�, ਸਕੂਲ, ਦੁਕਾਨ� ਜ� ਜਨਤਕ ਥ�ਵ�) ਤਕ ਪਹੰੁਚਣਾ ਕਠਨ ਬਣਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇ
ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ� ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦ ੇਅਸਮਰਥਤਾ ਦ ੇਤਜਰਬ ੇਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਿਜਹੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਵੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਜਸਦ ੇਕਾਰਨ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਾ 
ਨਹ� ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸਮਰਥਤਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਕੁਝ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਜ� IEP) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਅਿਜਹੀ ਯਜੋਨਾ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ।  

7. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? (ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ) 
o ਹ�  
o ਨਹ� 
o ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹ� 
o ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਨਹ� ਆਇਆ 
o ਮ� ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਣੇਾ ਚਾਹ�ਗਾ(ਗੀ)  

 
8. ਜੇ ਹ�, ਤ� ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਜਵਾਬ� ਤ ੇਸਹੀ ਲਗਾਉ। 

o ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤ� 
o ਔਿਟਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ�ਮ ਿਵਕਾਰ  
o ਅੰਨ� ਾ ਹੋਣਾ ਜ� ਘਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ  
o ਬਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਜ� ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਪੈਣਾ  
o ਿਵਕਾਸਾਤਮਕ ਅਸਮਰਥਤਾਵ� 
o ਿਸੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾਵ� 
o ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾਵ� 
o ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 
o ਦਰਦ 
o ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰਥਤਾਵ� 
o ਬੋਲੀ ਦੇ ਿਵਕਾਰ  
o ਕੋਈ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜੋ ਉਪਰਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹਨ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ): 
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ਕੈਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤੀ 

9. ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦਾ ਜਨਮ ਕੈਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? 

o      ਹ�     
o     ਨਹ�  

 

ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ 
 

ਮਾਤਾ /ਿਪਤਾ/ ਿਨਗਰਾਨ 1 ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਸ ਬੱਚੇ 
ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ (ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰੋ ) 

 

ਮਾਤਾ /ਿਪਤਾ/ਿਨਗਰਾਨ  2 ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਸ 
ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ (ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ) ਜੇ 
ਬੱਚਾ ਇਕੱਲੇ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਜ� ਿਨਗਰਾਨ ਨਾਲ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� 
ਇਸ ਭਾਗ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦਓ। 

 

10.  ਕੀ ਮਾਤਾ /ਿਪਤਾ/ ਿਨਗਰਾਨ 1, ਬੱਚ ੇਦਾ: 
(ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ) 
o ਮਾਤਾ 
o ਿਪਤਾ 
o ਮਤਰੇਈ ਮ� 
o ਮਤਰੇਆ ਿਪਤਾ 
o ਨਾਨਾ /ਨਾਨੀ/ਦਾਦਾ/ਦਾਦੀ  
o ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ 
o ਿਨਗਰਾਨ 
o ਪਾਲਕ ਮਾਤਾ /ਿਪਤਾ  
o ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਉਪਰਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੈ (ਿਕਰਪਾ 

ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ):_________________ 
 

 

11. ਕੀ ਮਾਤਾ /ਿਪਤਾ/ ਿਨਗਰਾਨ 2, ਬੱਚ ੇਦਾ: 
(ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ) 
o ਮਾਤਾ 
o ਿਪਤਾ 
o ਮਤਰੇਈ ਮ� 
o ਮਤਰੇਆ ਿਪਤਾ 
o ਨਾਨਾ /ਨਾਨੀ/ਦਾਦਾ/ਦਾਦੀ  
o ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ 
o ਿਨਗਰਾਨ 
o ਪਾਲਕ ਮਾਤਾ /ਿਪਤਾ  
o ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਉਪਰਲੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੈ (ਿਕਰਪਾ 

ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ): _________________ 
 

12. ਮਾਤਾ /ਿਪਤਾ/ ਿਨਗਰਾਨ 1 ਦੀ �ਚ ਪੱਧਰੀ ਿਵਿਦਆ ਕੀ ਹੈ? 

(ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ) 

o ਕੋਈ ਿਨਯਿਮਤ ਪੜ�ਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ 

o ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲ  

o ਹਾਈ ਸਕੂਲ  

o ਐਪਰ�ਿਟਸਿਸ਼ਪ  

o ਕਾਿਲਜ   

o ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ  

o ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹ�  

13.  ਮਾਤਾ /ਿਪਤਾ/ ਿਨਗਰਾਨ 2 ਦੀ �ਚ ਪੱਧਰੀ ਿਵਿਦਆ ਕੀ ਹੈ?   

(ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ) 

o ਕੋਈ ਿਨਯਿਮਤ ਪੜ�ਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ 

o ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲ  

o ਹਾਈ ਸਕੂਲ  

o ਐਪਰ�ਿਟਸਿਸ਼ਪ  

o ਕਾਿਲਜ   

o ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ  

o ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹ�  
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14. ਮਾਤਾ /ਿਪਤਾ/ ਿਨਗਰਾਨ 1 ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਕੀ ਹੈ? 

(ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਜਵਾਬ� ਦੀ ਚਣੋ ਕਰੋ) 

o ਫੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

o ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

o ਸਵ-ੈਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਹੈ) 

o ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ 

o ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਿਨਗਰਾਨ ਹੈ  

o ਿਰਟਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁਿਕਆ ਹੈ 

o ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹ� 

 

15. ਮਾਤਾ /ਿਪਤਾ/ ਿਨਗਰਾਨ 2 ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਕੀ ਹੈ? 

(ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਜਵਾਬ� ਦੀ ਚਣੋ ਕਰੋ) 

o ਫੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

o ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

o ਸਵ-ੈਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਹੈ) 

o ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ 

o ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਿਨਗਰਾਨ ਹੈ  

o ਿਰਟਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁਿਕਆ ਹੈ 

o ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹ� 

 

16. ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ� ਪੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?  

 ___________________________ 

 

o ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹ� 

 

17. ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ� ਪੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?  

 ___________________________ 

 

o ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹ� 

 

 

 
 

ਿਰਸ਼ਤੇ 
 

18. ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਹੇਠਲੇ ਿਬਆਨ� ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਸਿਹਮਤ ਜ� ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ? 
 

 ਪੂਰੀ ਤਰ�� 

ਅਸਿਹਮਤ 

ਅਸਿਹਮਤ ਸਿਹਮਤ ਪੂਰੀ 

ਤਰ�� 

ਸਿਹਮਤ 

ਪੱਕਾ 

ਨਹ� 

ਜ� 

ਲਾਗੂ 

ਨਹ� 

I. ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਦ ੇਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵੱਡ ੇਲੋਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਿਵਵਹਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

o  o  o  o  o  

II. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। o  o  o  o  o  
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III. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦੇ 
ਹਨ। 

 

o  o  o  o  o  

IV. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ,ਜਦ� ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

o  o  o  o  o  

V. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ� ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਨੰਦ 
ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 

 

o  o  o  o  o  

VI. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਿਧਆਪਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ 

ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਜ� ਨਹ�, ਬਲਿਕ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵਜ� ਿਦਲਚਸਪੀ ਲ�ਦੇ 

ਹਨ। 

o  o  o  o  o  

VII. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਤ� ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦ� ਹਨ। o  o  o  o  o  

      
      
      

      

 

19. ਤੁਸ� ਹੇਠਲੇ ਿਬਆਨ� ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਸਿਹਮਤ ਜ� ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ?  

 
ਪੂਰੀ ਤਰ�� 
ਅਸਿਹਮਤ 

ਅਸਿਹਮਤ ਸਿਹਮਤ 
ਪੂਰੀ ਤਰ�� 
ਸਿਹਮਤ 

ਪੱਕਾ ਨਹ� 
ਜ� ਲਾਗੂ 

ਨਹ� 

I. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਨ 
ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦ ੇਹਨ।  

○ ○ ○ ○ ○ 

II. ਜਦ� ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

○ ○ ○ ○ ○ 

III. ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ(ਿਜਹੀ) ਵੀ ਹ�, ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਦ ੇ 
ਸਕੂਲ ਦ ੇਦੂਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਸੰਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

○ ○ ○ ○ ○ 

IV. ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆ�ਦਾ ਹੈ। 

○ ○ ○ ○ ○ 

V. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਦੀ  
ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

○ ○ ○ ○ ○ 

VI. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਦਸੋਤ ਹਨ। ○ ○ ○ ○ ○ 
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ਖ਼ੈਰੀਅਤ 
 
20. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇ ਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: 

 

 ਕਦੇ 

ਨਹ� 

ਕਦੇ 

ਕਦਾਈ ਂ

ਕਈ 

ਵਾਰੀ 

ਅਕਸਰ ਸਾਰਾ 

ਸਮ� 

ਪੱਕਾ ਨਹ� ਜ� ਜਵਾਬ ਨਹ� 

ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ 

VII. ਆਪਣ ੇਬਾਰੇ ਚੰਗਾ o  o  o  o  o  o  

VIII. ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਆਸਵੰਦ o  o  o  o  o  o  

IX. ਆਪਣੀ ਿਦੱਖ ਚੰਗੀ ਲਗਣੀ o  o  o  o  o  o  

X. ਇਕੱਲਾ o  o  o  o  o  o  

XI. ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ� ਿਚੰਤਤ o  o  o  o  o  o  

XII. ਉਦਾਸ o  o  o  o  o  o  

XIII. ਿਬਨਾ ਕਾਰਨ ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ o  o  o  o  o  o  

XIV. ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਣਾਓ ਜ� ਦਬਾਅ ਹੇਠ (ਿਜਵ�, 

ਤਣਾਉ-ਗ�ਸਤ) 

o  o  o  o  o  o  

 
 
 
21. ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਸਕੂਲ ਕੋਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ 

ਹਨ? 
o ਨਹ� 
o ਹ� 

 

22. ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਰਾਤ ਨੰੂ ਿਕੰਨ�  ਘੰਟੇ ਸ�ਦਾ ਹੈ? 

○      5 

    ਘੰਟ ੇਤ� ਘੱਟ  

○   5 

   ਘੰਟ ੇ  

○   6 

   ਘੰਟ ੇ  

○   7 

   ਘੰਟ ੇ

○   8  

  ਘੰਟ ੇ

○   9  

  ਘੰਟ ੇ

○   10 

    ਘੰਟ ੇ

○   11 

    ਘੰਟ ੇਜ� ਵੱਧ 
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23. ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ ਿਕੰਨ�  ਿਦਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ  ਹੈ  ਜ� ਅਿਜਹੀਆਂ ਖੇਡ� ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਪਸੀਨਾ ਆ 
ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਹ ਚੜ� ਜਾਏ? 
 

○ ਕਦੇ ਨਹੀ   ○ 1-2 ਿਦਨ  ○ 3-4 ਿਦਨ  ○ 5-6 ਿਦਨ ○ ਹਰ ਰੋਜ਼ 

 

24. ਿਪਛਲੇ ਮਹੀਨ�  ਸਮੱੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਹੁਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਰਹੀ ਹੈ: 
o ਬਹੁਤਵਧੀਆ 
o ਚੰਗੀ 
o ਨਾ ਚੰਗੀ ਨਾ ਖਰਾਬ 
o ਖਰਾਬ 
o ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ 
o ਜਵਾਬ ਨਹ� ਦੇਣਾ ਚਾਹਵ�ਗਾ(ਗੀ) 

 
 
 
 
 
25. ਜੇ  ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ  ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਹੋਵੇ (ਿਜਵ�, ਪੜ�ਾਈ, ਗਰੇਡ, ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ) ਤ� ਹੇਠਿਲਆਂ ਨਾਲ 

ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕੰਨਾ ਸਿਹਜ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇਗਾ:  

 ਬਹੁਤ 

ਅਸਿਹਜ 

ਅਸਿਹਜ ਸਿਹਜ ਬਹੁਤ 

ਸਿਹਜ 

ਪੱਕਾ 

ਪਤਾ 

ਨਹ� 

I. ਕੋਈ ਅਿਧਆਪਕ o  o  o  o  o  

II. ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਜ� ਵਾਈਸ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ o  o  o  o  o  

III. ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਅਤ/ੇਜ� ਚਾਇਲਡ ਐਡਂ ਯੂਥ ਵਰਕਰ o  o  o  o  o  

IV. ਿਮੱਤਰ o  o  o  o  o  

V. ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਿਵਅਕਤੀ (ਿਜਵ�, ਆਿਫਸ ਦਾ ਸਟਾਫ, 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਟੀਚਰ ਆਿਦ) 

o  o  o  o  o  

VI. ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਿਨਗਰਾਨ o  o  o  o  o  

VII. ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਦੂਜੇ ਮ�ਬਰ ਜ� ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ o  o  o  o  o  
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26. ਸਕੂਲ ਦ ੇਇੱਕ ਆਮ ਹਫ਼ਤੇ (ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ) ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ : 

 ਕਦੇ 

ਨਹ� 

1-2 ਿਦਨ ਪ�ਤੀ 

ਹਫ਼ਤਾ 

4-5 ਿਦਨ ਪ�ਤੀ 

ਹਫ਼ਤਾ 

ਹਰ 

ਰੋਜ਼ 

ਪੱਕਾ ਪਤਾ 

ਨਹ� 

I. ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਨਾਸ਼ਤਾ  ਕਰਦਾ ਹੈ o  o  o  o  o  

II. ਲੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ o  o  o  o  o  

III. ਿਡਨਰ ਕਰਦਾ ਹੈ o  o  o  o  o  

IV. ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਿਵੱਚ ਭੁੱ ਖਾ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ 

o  o  o  o  o  

V. ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਭੁੱ ਖਾ ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰਦਾ ਹੈ 

o  o  o  o  o  

 
 
 
ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 
 
27. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦ ੇਨਜ਼ਰੀਏ ਤ�, ਿਕਸ ਹੱਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਬਆਨ� ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਜ� ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਵੇਗਾ? 
 

ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ / ਸਰਪ�ਸਤ (ਜ਼) ਜ� ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਬਾਲਗ਼: ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਅਸਿਹਮਤ ਅਸਿਹਮਤ ਸਿਹਮਤ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਿਹਮਤ 

I. ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 
o  o  o  o  

II. ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। 

 

o  o  o  o  

III. ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ� ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਦੇ ਹਨ। 

 
o  o  o  o  

IV. ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮ� ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਮਹਨਤ ਕਰ�। o  o  o  o  
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ਪਾਠਕ�ਮ-ਬਾਹਰਾ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 

 
28. ਕੋਿਵਡ -19 ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ (ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦ ੇ ਆਮ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ) ਇਹਨ� ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 

ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ? 

 ਕਦੇ 

ਨਹ� 

ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਕੁ 

ਵਾਰ 

ਮਹੀਨ�  

ਵਾਰ 

ਹਫਤਾਵਾਰ ਪੱਕਾ 

ਨਹ� 

I. ਕਲਾਵ� (ਿਜਵ�, ਕੌਇਰ, ਬ�ਡ, ਡਰਾਮਾ, ਡ�ਸ) o  o  o  o  o  

II. ਖੇਡ� (ਿਜਵ�, ਬਾਸਕਟ ਬਾਲ, ਟ�ਕੈ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਖੇਡ�) o  o  o  o  o  

III. ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਗਰੁਪ/ਕਲੱਬ, ਰੂਹਾਨੀ/ਧਾਰਿਮਕ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ

o  o  o  o  o  

IV. ਸਕੂਲ ਫੀਲਡ ਿਟ�ਪ o  o  o  o  o  

V. ਸਕੂਲ ਕਲੱਬ (ਿਜਵ�, ਸ਼ਤਰੰਜ ਕਲੱਬ, ਈਕੋ ਕਲੱਬ) o  o  o  o  o  

VI. ਸਕੂਲ ਦ ੇਖਾਸ ਸਮਾਗਮ (ਿਜਵ�, ਡ�ਸ, ਟਲੰੇਟ ਸ਼ੋ ਆਿਦ) o  o  o  o  o  

 

 

29. ਕੋਿਵਡ -19 ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਕੂਲ ਦ ੇਬਾਹਰ ਇਹਨ� ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ: 

 ਕਦੇ 

ਨਹ� 

ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ 

ਕੁ ਵਾਰ 

ਮਹੀਨ�  

ਵਾਰ 

ਹਫਤਾਵਾਰ ਪੱਕਾ 

ਨਹ� 

I. ਕਲਾਵ� (ਿਜਵ�, ਕੌਇਰ, ਬ�ਡ, ਡਰਾਮਾ, ਡ�ਸ) o  o  o  o  o  

II. ਖੇਡ� (ਿਜਵ�, ਬਾਸਕਟ ਬਾਲ, ਟ�ਕੈ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਖੇਡ�) o  o  o  o  o  

III. ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਗਰੁਪ/ਕਲੱਬ, ਰੂਹਾਨੀ/ਧਾਰਿਮਕ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ

o  o  o  o  o  

IV. ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ) o  o  o  o  o  

V. ਸਕੂਲ ਕਲੱਬ (ਿਜਵ�, ਸ਼ਤਰੰਜ ਕਲੱਬ, ਈਕੋ ਕਲੱਬ) o  o  o  o  o  

VI. ਸਕੂਲ ਦ ੇਖਾਸ ਸਮਾਗਮ (ਿਜਵ�, ਡ�ਸ, ਟਲੰੇਟ ਸ਼ੋ ਆਿਦ) o  o  o  o  o  
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ਨ� ੜਤਾ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨਤਾ  

 
30. ਤੁਸ� ਹੇਠਲੇ ਿਬਆਨ� ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਸਿਹਮਤ ਜ� ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ? 

 ਪੂਰੀ ਤਰ�� 
ਅਸਿਹਮ

ਤ 

ਅਸਿਹਮ
ਤ 

ਸਿਹਮਤ 
ਪੂਰੀ ਤਰ�� 
ਸਿਹਮਤ 

ਪੱਕਾ ਨਹ� 

I. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ 
ਲਗਦਾ ਹੈ। 

○ ○ ○ ○ ○ 

II. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤ ੇ
ਸੁਖਾਵ� ਥ� ਹੈ। 

○ ○ ○ ○ ○ 

III. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਪੜ�ਾਈ ਲਈ ਇੱਕ 
ਆਕਰਸ਼ਕ ਥ� ਹੈ।  

○ ○ ○ ○ ○ 

IV. ਜਦ� ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ,ਸਕੂਲ 
ਿਵੱਚ ਪੜ�ਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

○ ○ ○ ○ ○ 

V. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਨ� ੜੇਪਨ ਦਾ 
ਅਿਹਸਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

○ ○ ○ ○ ○ 

VI. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਸਕੂਲ ਦੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਉਹਨ� 
ਲੋਕ� ਲਈ ਪਹੰੁਚਣ ਯੋਗ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ 
ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ (ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਇਸ 
ਿਵੱਚ ਐਲੀਵੇਟਰ, ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, 
ਵ�ੀਲਚੇਅਰ ਰ�ਪ ਆਿਦ ਹਨ) 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

 
31. ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦ ੇਬਾਰੇ ਿਕਵ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?  
 

 ਕਦੇ 
ਨਹ� 

ਕਦੇ 
ਕਦਾਈ ਂ

ਕਈ 
ਵਾਰੀ 

ਅਕਸ
ਰ 

ਸਾਰਾ 
ਸਮ� 

I. ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਿਹੰਦਾ(ਦੀ) ਹੈ ○ ○ ○ ○ ○ 

II. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਨ� ੜੇਪਨ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ 

○ ○ ○ ○ ○ 

III. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 

○ ○ ○ ○ ○ 

IV. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਡ ੇਲੋਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ○ ○ ○ ○ ○ 

V. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਨਯਮ 
ਿਨਆਂਪੂਰਨ ਹਨ 

○ ○ ○ ○ ○ 
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32. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹੇਠਲੇ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਨਾਲ ਜੁੜ ੇਮਾਨਵ ਅਿਧਕਾਰ /ਸਮਾਜਕ ਿਨਆਂ ਦੇ ਮੱੁਿਦਆਂ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਅਤ ੇਿਸੱਖਣ ਲਈ ਪ�ੋਤਸ਼ਾਹਤ 

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ: 

 ਪੂਰੀ ਤਰ�� 
ਸਿਹਮਤ 

ਸਿਹਮ
ਤ 

ਅਸਿਹਮ
ਤ 

ਪੂਰੀ ਤਰ�� 
ਅਸਿਹਮਤ 

ਪੱਕਾ ਪਤਾ 
ਨਹ� 

I. ਨਸਲ, ਜਾਤੀ ਅਤ/ੇਜ� ਸਿਭਆਚਾਰ ○ ○ ○ ○ ○ 

II. ਗਰੀਬੀ ○ ○ ○ ○ ○ 

III. ਅਸਮਰਥਤਾ/ਚਣੁੌਤੀਆ ਂ ○ ○ ○ ○ ○ 

IV. ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇ/ ਜ� ਤੰਦਰੁਸਤੀ       

V. ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ / ਜ� 

ਵਾਤਾਵਰਣ 

     

 

 

 

 

 

 

33. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ: 

 ਪੂਰੀ ਤਰ�� 
ਸਿਹਮਤ 

ਸਿਹਮ
ਤ 

ਅਸਿਹਮ
ਤ 

ਪੂਰੀ ਤਰ�� 
ਅਸਿਹਮਤ 

ਪੱਕਾ 
ਪਤਾ 
ਨਹ� 

I. ਆਪਣ ੇਸਿਭਆਚਾਰਕ/ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਨ ਦਾ  

○ ○ ○ ○ ○ 

II. ਆਪਣੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਦਾ ○ ○ ○ ○ ○ 

III. ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ (ਿਜਵ�, 
ਸਰੀਰਕ, ਿਸੱਿਖਅਕ) 

○ ○ ○ ○ ○ 

IV. ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ 
(ਿਜਵ�, ਗਰੀਬੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, 
ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ) 

○ ○ ○ ○ ○ 
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34. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਵਰਗੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਹੇਠਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਝਲਕਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ: 

 ਪੂਰੀ ਤਰ�� 
ਸਿਹਮਤ 

ਸਿਹਮ
ਤ 

ਅਸਿਹਮ
ਤ 

ਪੂਰੀ ਤਰ�� 
ਅਸਿਹਮਤ 

ਪੱਕਾ 
ਪਤਾ 
ਨਹ� 

I. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ� ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰ� ਅਤੇ 
ਿਡਸਪਲੇ 

○ ○ ○ ○ ○ 

II. ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਟੀਚਰ� ਵੱਲ� ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਸਮੱਗਰੀ (ਿਜਵ�, ਿਕਤਾਬ�, ਵੀਿਡਓ) 

○ ○ ○ ○ ○ 

III. ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਪੜ�ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ੇ ○ ○ ○ ○ ○ 

IV. ਸਕੂਲ ਦ ੇਸਮਾਗਮ/ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਿਜਵ�, ਫੀਲਡ 
ਿਟ�ਪ, ਮਿਹਮਾਨ ਬੁਲਾਰੇ, ਪ�ਸਤੁਤੀਆਂ, ਕਲੱਬ, 
ਜਸ਼ਨ ਆਿਦ) 

○ ○ ○ ○ ○ 

 
 
 
 
 
 
 
 
35. ਆਪਣ ੇਸਕੂਲ ਿਵੱਚ (ਿਜਵ�, ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਅਸ�ਬਲੀ/ਪ�ਸਤੁਤੀਆਂ, ਘੋਸ਼ਣਾਵ�, ਪੋਸਟਰ� ਜ� ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿਦਵਸ� ਰਾਹ�) ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਿਕੰਨੀ 

ਕੁ ਵਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨ�  ਲੋਕ ਸਮੂਹ� ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ/ਜ� ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲੀ ਹੈ?  

 ਕਦੇ 
ਕਦਾਈ ਂ

ਕਈ 
ਵਾਰੀ 

ਅਕਸਰ 

I. ਔਰਤ� ਅਤ ੇਲੜਕੀਆ ਂ ○ ○ ○ 

II. ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਵਾਸੀ (ਫਸਟ ਨ� ਸ਼ਨ, ਮੈਿਟਸ, 
ਇਨਯਇੂਟ) 

○ ○ ○ 

III. ਿਵਿਭੰਨ ਜਾਤੀ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ○ ○ ○ 

IV. ਿਵਿਭੰਨ ਧਾਰਿਮਕ/ਰੂਹਾਨੀ ਸਮੁਦਾਅ ○ ○ ○ 

V. ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ○ ○ ○ 

VI. ਧਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵਿਭੰਨ ਤਰ�� ਦੇ ਲੋਕ  ○ ○ ○ 

VII. ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾਵ� / ਚਣੁੌਤੀਆਂ ਵਾਲੇ 

ਲੋਕ 
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36. ਕੀ ਹੇਠਲੇ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਹੁਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਅਸੁਖਾਵ� ਜ� ਅਸਿਹਜ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? (ਜੋ ਮਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 
ਉਸ 'ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉ।)  

o ਉਸ ਦਾ ਜਾਤੀ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਜ� ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ 
o ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਿਪਛੋਕੜ (ਫਸਟ ਨ� ਸ਼ਨਜ਼, ਮੈਿਟਸ, ਇਨਯਇੂਟ) 
o ਉਸਦੀ ਪਿਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 
o ਉਸਦੀ ਿਦੱਖ 
o ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਜ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ 
o ਉਸ ਦ ੇਪਿਰਵਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪੈਸੇ 
o ਉਸ ਦ ੇਪਾਠਕ�ਮ ਤ� ਬਾਹਰਲੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਜ� ਮਨਪਸੰਦ ਕੰਮ 
o ਕੋਈ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜ� ਪੜ�ਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਸਦੀ ਲੋੜ 
o ਉਸਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ  
o ਉਪਰਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ� 
o ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ: (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਰੇਵਾ ਿਦਓ)  

 
 
 

  

 


