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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALUZZO 
 

ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ "ਵਰਸੈਪਸ਼ਨ ਪਰੋਟੋਕੋਲ" 

ਸਲੂਜ ੋਦੇ ਵਿਆਪਕ ਇਸੰਟੀਵਿਊਟ ਦੇ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ  ਂਵਿਿੱਿ. 

 

ਕ ਨੰੂਨ ਕੀ ਕਵ ੰਦ   ੈ: 

 

ਸੀ.ਐਮ. n. 11/30/2021 ਦਾ 29452 ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ 2022/2023 ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਲਨਯੂੰਲਰਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਲਕ: 31 ਦਸੂੰਬਰ 2019 ਰੱਕ ਲਰੂੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, 30 ਅਪ੍ਿੈਲ 2020 ਰੱਕ ਲਰੂੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਿੇ 

ਲਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਲਵੱਿ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਮੇਂ ਰੋਂ ਪ੍ਲਹਲਾਂ ਬੱਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੂੰ  2009 ਦਾ 89 ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਰੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2, ਪ੍ਰੈਾ 2 ਦਆੁਰਾ ਲਨਯੂੰਲਰਿਰ ਕੀਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:  

• ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਰਾ ਅਰ ੇਲਕਸੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਸੂਿੀ ਦੇ ਅੂੰਰ ਲਵੱਿ;  

• ਵਰਰੋਂ ਅਰ ੇਕਾਰਜਸ਼ੀਲਰਾ ਲਈ ਢਕੁਵੇਂ ਕਮਲਰਆਂ ਅਰ ੇਉਪ੍ਕਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਰਾ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਲਰੂੰਨ ਸਾਲ ਰੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨੂੂੰ  ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨਾ;  

• ਲਸੱਲਖਆ ਸ਼ਾਸਰਰੀ ਅਰ ੇਲਸੱਲਖਆਰਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ,ਅਲਧਆਪ੍ਕ ਅਮਲੇ ਦਆੁਰਾ, ਲਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰ ੇਢੂੰਗ. 

ਸੁ਼ਰਆੂਰੀ ਲਵਲਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲ ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਪ੍ਰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਰਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਵੱਿ 

ਪ੍ਲਰਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਰਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਸੈਪਸ਼ਨ ਪਰੋਟੋਕੋਲ  

 

ਲਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਪ੍ਿੋਟੋਕੋਲ ਇੱਕ ਦਸਰਾਵੇ  ਹੈ ਜੋ ਸਰੂੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰੋਂ ਸੁ਼ਰ ੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲਵਆਪ੍ਕ ਸੂੰਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਿੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੁ਼ਰਆੂਰੀ 

ਲਵਲਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਵਲਦਅਕ ਸੂੰਲਮਲਨ ਨੂੂੰ  ਲਰਆਰ ਅਰ ੇਸੂੰਗਲਿਰ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਉਪ੍ਰੋਕਰ ਲਵਲਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾ ਰੀ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਲਵਿੱ: 

• ਇਹ ਲਧਆਨ ਲਵੱਿ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਕ ਲਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਪ੍ਲਹਲੇ ਸਾਲ ਲਵੱਿ ਦਾਖਲਾ ਲਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸੁ਼ਰਆੂਰ ਦਾ ਗਿਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਲਜਸਦਾ 

ਅੂੰਰਮ ਉਦੇਸ਼ ਲਾ ਮੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੂੰਰ ਲਵੱਿ ਲੋੜੀਦੇਂ ਬੁਲਨਆਦੀ ਹਨੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਿਾਪ੍ਰੀ ਹੈ ਅਰ ੇ ਲਵਲਦਅਕ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਲਵਿਕਾਰ ਸਕਾਰਾਰਮਕ 

ਗੱਲਬਾਰ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰਨ ਅਰ ੇਸਥਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੂੰ  ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਅਰ ੇਪ੍ਲਰਵਾਰ; 

• ਇਸ ਗੱਲ 'ਰੇ ਲਵਿਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਕ ਅਗਾਊ ਂ ਬੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂੰਲਮਲਨ ਲਈ ਲਿਕਰਾ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੂੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਰੇ ਲਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ 

ਸੂੰਗਿਨਾਰਮਕ ਢਾਂਿੇ ਦੇ ਸੂੰਸੋ਼ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਵਲਦਅਕ ਅਰ ੇਮਨੋਲਵਲਗਆਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ 

ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲਜਨ੍ਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਧੇਰ ੇ ਲਧਆਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਲਾਂ, ਲੂੰਬ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। , ਆਰਾਮ ਅਰ ੇਭਾਵਨਾਰਮਕ ਸਹਾਇਰਾ ਦੇ 

ਪ੍ਲ; 

• ਸਹਾਇਰਾ ਲਈ ਲਵਸੇ਼ਸ਼ ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 
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ਲਰੂੰਨ ਸਾਲ ਰੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਲਿਆਂ (30 ਅਪ੍ਿੈਲ ਰੱਕ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ) ਲਈ ਹਾ ਰੀ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਫੈਕਲਟੀ ਬੋਰਡ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਲਰਭਾਲਸ਼ਰ 

ਲਨਮਨਲਲਖਰ ਸ਼ਰਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ: 

 

1. ਮੁਢਲੇ ਲਵਹਾਰਾਂ ਲਵੱਿ ਪ੍ੂਰੀ ਖੁਦਮੁਖਲਰਆਰੀ ਦੀ ਪ੍ਿਾਪ੍ਰੀ (ਿਲਣਾ, ਸਲਪ੍ੂੰਕਟਰ ਲਨਯੂੰਰਰਣ, ਪ੍ੋਸ਼ਣ, ਪ੍ਖਾਨੇ ਦੀ ਵਰਰੋਂ) ਅਰ ੇਨੱਥੀ ਸਾਰਣੀ 

ਲਵੱਿ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 15 ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਪ੍ਿਾਪ੍ਰੀ ਜੋ ਅਲਧਆਪ੍ਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਪ੍ੀਰੀਅਡ ਲਗਭਗ ਅਕਰੂਬਰ  ਦੇ  ਅੱਧ ਅੂੰਰ ਲਵੱਿ ਪ੍ੂਰਾ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਲਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਲਵੱਿ ਸੂੰਲਮਲਨ ਕਰਨਾ ਲਜੱਥੇ ਸਥਾਨ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। 

2. ਲਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਲਵੱਿ ਸੂੰਲਮਲਨ ਕਰਨਾ ਲਜੱਥੇ ਸਥਾਨ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। 

3.  ਲਸਰਫ਼ ਲਰੂੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਲਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ (ਉਨ੍ਾਂ ਭਾਗਾਂ ਲਵੱਿ ਨਹੀ ਂਲਜੱਥੇ ਲਸਰਫ਼ 4 ਅਰੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਿੇ ਮੌਜੂਦ 

ਹਨ) ਲਕਉਲਂਕ ਸਮੇਂ, ਥਾਂਵਾਂ ਅਰ ੇਲਵਲਦਅਕ ਗਰੀਲਵਧੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਲਿਆਂ ਲਈ ਲਰਆਰ ਕੀਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

4.  ਪ੍ਿਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰੋਂ ਵੱਧ 3 ਆਸਪ੍ਾਸ ਬੱਿੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਰ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

5.  ਪ੍ਿਮਾਲਣਰ ਅਪ੍ਾਹਜ ਲਵਲਦਆਰਥੀ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਲਵੱਿ, ਅਗਾਊ ਂਬੱਲਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ ਰੋਂ ਪ੍ਲਹਲਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗੂੰਭੀਰਰਾ 'ਰੇ ਲਵਿਾਰ ਕੀਰਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

6. ਰਲਜਸਟਿੇਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਰੋਂ ਪ੍ਲਹਲਾਂ ਸਵਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਰੌਰ 'ਰ ੇ

ਸਮੱਲਸਆ ਵਾਲੇ ਬੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਰ ੇ/ ਜਾਂ ਪ੍ਿਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ੜਾਅ ਲਵੱਿ। 

7. ਉਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਲਵੱਿ ਲਜੱਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੂੰਲਖਆ ਰੱਕ ਨਹੀ ਂਪ੍ਹੁੂੰਿੀ ਹ,ੈ ਮਾਪ੍ਦੂੰਡ 3-4-5-6 ਖਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

8. ਭਾਗਾਂ ਲਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਲਵਅਕਰੀਗਰ ਰਰੀਕ ੇਨਾਲ ਅਰ ੇਸਰੂੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਵੱਿ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਅਰਥਾਰ, 

ਲਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਨੂੂੰ  ਸਮਰਲਪ੍ਰ ਲਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅਸੀ ਂਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਲਰੂੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਵੱਿ ਇੂੰਦਰਾ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਂ

ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਕਉਲਂਕ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਗਾਂ ਲਵੱਿ ਪ੍ਲਹਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਹੁੂੰਲਿਆ ਸੂੰਰੁਲਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। 

9.  ਸਰੂੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਰੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਰੱਕ (ਭਾਵ ਲਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਪ੍ੀਰੀਅਡ ਲਈ) ਆਸਪ੍ਾਸ ਬੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾ ਰੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 

ਹੋਵੇਗੀ ਅਰ ੇਲਬਨਾਂ ਖਾਣੇ ਰੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲਸ਼ਫਟ ਰੱਕ ਸੀਮਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭੋਜਨ ਲਵੱਿ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਰ ੇਸਕੂਲ ਦੇ 

ਪ੍ੂਰ ੇ ਲਦਨ ਦੀ ਹਾ ਰੀ ਲਸਰਫ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਲਆਂ ਲਵੱਿ, ਅਲਧਆਪ੍ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਹਮਰੀ ਲਵੱਿ ਅਰ ੇਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਨੂੂੰ  ਦਸਰਾਵ ੇੀ 

ਬੇਨਰੀ 'ਰੇ ਲਦੱਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਦੀ ਲਮਆਦ ਖਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅਰ ੇਲਬੂੰਦ ੂ1 ਲਵੱਿ ਵਰਣਨ ਕੀਰੇ ਗਏ ਲਨਊਨਰਮ ਸਕੋਰ 'ਰੇ ਪ੍ਹੁੂੰਿ ਜਾਣ ਰੋਂ ਬਾਅਦ, 

ਬੱਿੇ ਭੋਜਨ ਲਵੱਿ ਲਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗ ੇਅਰ/ੇਜਾਂ ਪ੍ੂਰ ੇਸਕੂਲੀ ਲਦਨ ਲਵੱਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਰ ੇਅਲਧਆਪ੍ਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਲਰਵਾਰ ਨਾਲ 

ਸਲਹਮਰੀ ਨਾਲ ਸਥਾਲਪ੍ਰ ਕੀਰ ੇਗਏ ਰਰੀਕ ੇਨਾਲ ਲਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗ।ੇ  

     10. ਮੁਢਲੇ ਬੱਲਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਰਜਾਬੂੰਦੀ ਲਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰ ੇ ਲਜਹੜੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਲਵੱਿ ਪ੍ੜ੍ਦੇ ਹਨ,            

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧ ੂਅੂੰਕ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ; ਬਰਾਬਰ ਅੂੰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਵੱਿ, ਪ੍ਲਹਲੇ ਬੱਲਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਪ੍ਲਹਲ ਹੁੂੰਦੀ ਹ।ੈ 

     11. ਸਕੂਲੀ ਦੌਲਰਆਂ ਲਵੱਿ ਆਸਵੂੰਦ ਬੱਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੱਿੇ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਹੁੂੰਿੀ ਖੁਦਮੁਖਲਰਆਰੀ ਅਰ ੇਪ੍ਲਰਪ੍ੱਕਰਾ ਦੇ 

ਆਧਾਰ 'ਰ ੇਅਲਧਆਪ੍ਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਰਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਲਵਆਪ੍ਕ ਸੂੰਸਥਾ ਦੇ ਲਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਸੁ਼ਰਆੂਰੀ ਲਵਲਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ "ਲਰਸੈਪ੍ਸ਼ਨ ਪ੍ਿੋਟੋਕੋਲ" ਇੱਕ ਕੂੰਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਰ ੇਇਸ ਰਰ੍ਾਂ 

ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਰੇ ਏਕੀਲਕਿਰ ਅਰੇ ਸੋਲਧਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਨੂੂੰ  ਅਕਾਦਲਮਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇਨਫੈਂਸੀ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਿਵਾਲਨਰ ਕੀਰਾ ਲਗਆ ਸੀ ਜੋ ਲਕ ਲਸਧਾਂਰਕ ਪ੍ਲਹਲੂ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਰ ਹੈ ਅਰ ੇਇੂੰਸਟੀਲਿਊਟ 

ਕੌਂਸਲ ਦਆੁਰਾ ਮਨ ੂਰ ਕੀਰਾ ਲਗਆ ਸੀ। 

ਸਲੂ ੋ 



3 

 

ਅਟੈਿਮੈਂਟ  A 

 

ਅਟੈਿਮੈਂਟ  A ਲਵੱਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਰਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਅਲਧਆਪ੍ਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਸਥਾਲਪ੍ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾ ਰ ਲਦੂੰਦੀ ਹੈ ਲਕ ਲੜਕੇ/ਲੜਕੀ ਨੂੂੰ  

ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਰਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ 

ਸਾਰਣੀ ਲਵੱਿ 5 ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ ਲਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 1 ਰੋਂ 5 ਰੱਕ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਕੀਰਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲਜੱਥੇ ਨੂੰ ਬਰ 1 ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਸਕੋਰ ਅਰ ੇ5 

ਅਲਧਕਰਮ ਨੂੂੰ  ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੜਕਾ/ਲੜਕੀ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 15 ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਰੇ ਪ੍ਹੁੂੰਿਦਾ ਹੈ, ਰਾਂ ਲਕੂੰਡਰਗਾਰਟਨ ਲਵਿ ਜਾਣ ਵੇਲੇ 

ਸਕਾਰਾਰਮਕ ਰਾਏ ਪ੍ਿਗਟ ਕੀਰੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਨਹੀ ਂਰਾਂ, ਹਾ ਰੀ ਨੂੂੰ  ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਰੱਕ ਮੁਲਰਵੀ ਕੀਰਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ੈਹੇਿ ਲਲਖ.ੇ 

ਬੱਿਾ ਪ੍ਲਰਵਾਰ ਰੋਂ ਸ਼ਾਂਰੀਪ੍ੂਰਨ ਲਨਰਲੇਪ੍ਰਾ ਦਾ ਪ੍ਿਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ 

ਹੈ 
1   2   3   4   5 

ਬੱਿਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੂੰ  ਸਕਾਰਾਰਮਕ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹ ੈ 1   2   3   4   5 

ਬੱਿਾ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਰ ੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਲਜਹੇ ਰਰੀਕ ੇ ਨਾਲ 

ਪ੍ਿਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲਗ ਨੂੂੰ  ਸਮਝ ਲਵੱਿ 

ਆਉਦਂਾ ਹੈ 

1   2   3   4   5 

ਬੱਿੇ ਦਾ ਸਲਪ੍ੂੰਕਟਰ ਕੂੰਟਰੋਲ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਅਰ ੇਉਹ ਉਰੇਜਨਾ ਨੂੂੰ  

ਪ੍ਛਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ 
1   2   3   4   5 

ਬੱਿੇ ਦਾ ਲਧਆਨ ਘੱਟ ਰੋਂ ਘੱਟ ਹੁੂੰਦਾ ਹ ੈਜੋ ਉਸਨੂੂੰ  ਛੋਟੀ ਗਰੀਲਵਧੀ 

ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾ ਰ ਲਦੂੰਦਾ ਹੈ 
1   2   3   4   5 

 

ਕ ਿੱਲ   ______________________ 

 

 

 


