
ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਿਹਮ ਸੰਦਸ਼ੇ 
 

 ਟਰਮ 2 ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਤ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖੀ  
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

 ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਕਲੂਾਂ ਿਵੱਚ ਸੰਚਾਰ-ਮਾਿਧਅਮਾਂ ਰਾਹ  ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਹੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹਵੋੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕਵ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਅਤੇ 

ਿਕਵ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। 
 

 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਕੋਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਯਜੋਨਾ ਹੋਵਗੇੀ - ਤੁਹਾਡੇ ਤ ਅਿਧਆਪਕ ਬਦਲਣ ਦੀ 
ਆਸ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਅਿਧਆਪਕ ਵੀ ਇਹ ਿਸੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਘਰ ਤ ਿਕਵ ਕੰਮ 

ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਹਣੋਗੇ।  
 

 ਅਸ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਧਰ 3 ’ਤੇ ਹਾਂ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਘਰ ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ,ੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 

ਬੱਬਲ ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ  ਹੁੰ ਦਾ ਜ ੋਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ 

’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਦੀ ਹ।ੈ  
 

 ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਘਰ ਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਿਚੰਤਤ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲਾਂ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹ  ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਮਿਨਸਟ੍ਰੀ ਆਫ਼ 

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤ ਨੇੜਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 
ਘਰ ਿਵੱਚ ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ 
 
ਹਾਲਾਂਿਕ ਤੁਸ  ਇਸ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਪਰ ਅਸ  ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਿਕ ਤੁਸ  

ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। 
 
ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਅ  

 ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਖਦੁ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਮੁੜ ਤ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਓ ਿਕ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਅਸਧਾਰਣ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ 

ਅਸ  ਸਾਰੇ ਜ ੋਿਬਹਤਰੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
 ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਘਰਲੇੂ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਤ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 

ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ। ਤੁਸ  ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀ ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਿਵੱਚ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰਲੇੂ 
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ) ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਦਰਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਸਹਤਮੰਦ, ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਿਜਵ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਦੌੜਨਾ, ਕੁੱ ਦਣਾ, ਨੱਚਣਾ, 
ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਕਰਨੀ। 

 ਇਕੱਠੇ ਿਮਲ ਕੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰੋ - ਪਹੇਲੀਆਂ ਬੁੱ ਝ,ੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਿਦਆਂ ਸੁਣ,ੋ ਇਕੱਠੇ ਿਮਲ ਕ ੇਖਾਣਾ 
ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ  



 ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਹਦ ਅਿਹਮ ਤਰੀਕਾ ਹ।ੈ ਤੁਸ  ਿਜਹੜੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ੋਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ;ੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸ  ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ;ੋ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ।ੋ ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਉੱਤਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹ  ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਿਮਲ ਕ ੇਲੱਭ।ੋ 
 ਇੱਕ ਿਦਨ, ਇੱਕ ਸਮ ’ਤੇ - ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਟੀਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। 

ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦਓ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ।ੋ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸ  ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹ ੋਜ ੋ

ਘਰ ਿਵੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਹਣੋਗੀਆਂ। ਜ ੇਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਵੀ ਹਈੋਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਮਜਬੂਰ 

ਨਾ ਕਰ।ੋ 
 ਜਦ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹਵੋ,ੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ/ਅਿਧਆਪਕ, ਹੋਰਨਾਂ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਕ 

ਸਹਾਇਕ ਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। 
 
ਘਰ ਿਵੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ 
 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਲੂ ਵੱਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਚਾਰ-ਮਾਿਧਅਮਾਂ ਰਾਹ  ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹਰੋ 

ਿਵਕਲਪ ਵੀ ਹਨ। 
 

 ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਚੈਨਲ 

15 ਅਪ੍ਰਲੈ ਤ, ਤੁਸ  Home learning | Papa Kāinga TV (ਹੋਮ ਲਰਿਨੰਗ | ਪਾਪਾ ਕਾਇੰਗਾ ਟੀ.ਵੀ.), ਦੇਖ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਕਲੂੀ ਿਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਯੀਅਰ 1-10 ਦੇ ਆਰੰਭਕ 

ਿਸੱਿਖਆ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ। 
 

 TVNZ ਚੈਨਲ 2+1 ਅਤੇ TVNZ ਆਨ ਿਡਮਾਂਡ ’ਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Sky Channel (ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ) 

502’ਤੇ Home Learning | Papa Kāinga ਟੀਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਿਦਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
 

ਆਰੰਭਕ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਖੇਡ, ਸਾਖਰਤਾ, ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ (ਗਿਣਤ), ਿਵਿਗਆਨ, ਟੇ ਿਰਓ ਮਾਓਰੀ (te reo Māori) 

ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ ਸਾਮੱਗਰੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਿਧਆਪਕਾਂ, ਪੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 

ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਮੂਵਮਟ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 
 

 ਆਨਲਾਈਨ ਸ੍ਰੋਤ: https://learningfromhome.govt.nz/ 

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ, ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸ੍ਰੋਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜ ੋਆਰੰਭਕ 

ਿਸੱਿਖਆ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕਲੂ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਸ੍ਰੋਤ ਸਹੀ ਹਨ। 
 

 ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਲਰਿਨੰਗ ਪੈਕ (ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ) 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਲਰਿਨੰਗ ਪੈਕ ਘਰ ਨਹ  ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ 

ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸ  ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਪੀਆਂ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਧਆਪਕ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਸਾਮੱਗਰੀ ਨੰੂ 

ਿਕਵ ਵਰਤਣਾ ਹ।ੈ  
 



 ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਯੰਤਰ 

ਜੇ ਸੰਚਾਰ-ਮਾਿਧਅਮਾਂ ਰਾਹ  ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧੂ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੰਪਰਕ-ਯੋਗਤਾ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਗੇਾ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਤਾ ਨਹ  ਹੈ 
ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਿਬਜਲਈ ਯੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

 


