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ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ, 

ਪਿਵੇਂ ਪਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪਰਿੋਰਟ ਪਵਿੱਚ ਵੇਪਿਆ ਹੈ, ਿਰਾਇਮਰੀ ਸਿੂਲ ਮੁਲਾਂਿਣ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ (ਪਰਿੋਰਟ ਿਾਰਡਾਂ) 
ਪਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਿੱਿ ਤਬਦੀਲੀ ਿੀਤੀ ਗ੍ਈ ਹੈ ਿੋ ਅਗ੍ਲੇ ਿੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਿਾਰੀ ਰਹੇਗ੍ੀ. 

• ਿਪਹਲਾਂ  ਹਰੇਿ ਅਨੁਸਾਸਨ ਲਈ (ਇਤਾਲਵੀ, ਗ੍ਪਣਤ, ਇਪਤਹਾਸ, ਆਪਦ) 10 ਪਵਚੋਂ ਇਿੱਿ ਪਸਿੰਗ੍ਲ ਗ੍ਰੇਡ  ਸੀ 
(10, 9, 8 ਆਪਦ) 

• ਹੁਣ ਹਰੇਿ ਅਨੁਸਾਸਨ (ਇਤਾਲਵੀ, ਗ੍ਪਣਤ, ਇਪਤਹਾਸ, ਆਪਦ) ਦੇ ਉਦੇਸ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸਿੱਿਣ ਦੇ ਿਿੱਧਰਾਂ ਦਾ 
ਵੇਰਵਾ ਵੇਪਿਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ. 

ਅਿੇ ਵੀ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਗ੍ਲੋਬਲ ਿਿੱਿ ਹੋਵੇਗ੍ਾ (ਪਿਸ ਪਵਿੱਚ ਪਵਹਾਰ, ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ, ਿਾਠ ਪਵਿੱਚ ਭਾਗ੍ੀਦਾਰੀ, ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸਬਿੰਧ), ਪਵਵਹਾਰ ਪਨਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਵਧੀ ਦੇ ਵੀ ਿਿੱਿਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗ੍ਾ. 

ਿਿੱਧਰ (levels) ਿੀ ਹਨ? 

ਹਰੇਿ ਅਨੁਸਾਸਨ ਪਵਿੱਚ (ਇਤਾਲਵੀ, ਗ੍ਪਣਤ, ਇਪਤਹਾਸ, ਆਪਦ) ਬਿੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਿੁਝ ਪਸਿਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ ਿਰਾਿਤ ਿਰਨੇ 
ਹਨ: ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੋਂ ਗ੍ਪਣਤ ਪਵਿੱਚ ਉਸਨੂਿੰ  ਪਗ੍ਣਨਾ, ਪਹਸਾਬ ਪਿਤਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਸਮਿੱ ਪਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲ ਿਰਨਾ, 
ਲਾਜੀਿਲ ਤਰਿ ਿਰਨਾ ...ਿਿੱਧਰ (level) ਉਹ ਸਬਦ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਪਿ ਬਿੱਚਾ ਪਸਿਰ ਤੇ ਿਹੁਿੰਚਣ 
ਲਈ ਆਿਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪਵਿੱਚ ਪਿਿੰਨੀ ਦੂਰ ਿਹੁਿੰ ਪਚਆ ਹੈ. 

ਇਿੱ ਥੇ ਚਾਰ ਿਿੱਧਰਾਂ ਹਨ: ਉੱਨਤ - ਅਿੰਤਪਰਮ - ਆਧੁਪਨਿ - ਿਪਹਲੀ ਿਰਾਿਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵਿੱਚ 

ਿਹੁਿੰਚੇ ਿਿੱਧਰ ਨੂਿੰ  ਪਨਰਧਾਰਤ ਿਰਨ ਲਈ, ਅਪਧਆਿਿ ਬਿੱਚੇ ਪਵਿੱਚ ਿਾਲਣਾ ਿਰਦੇ ਹਨ: 

• ਿੇ ਉਹ ਿੁਦਮੁਿਪਤਆਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ, ਿੇ ਉਹ ਿੋ ਿੁਝ ਪਸਿੱਿਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸਰਫ ਅਪਧਆਿਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 
ਿਾਂ ਅਪਧਆਿਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਪਬਨਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ; 

• ਿੇ ਉਹ ਉਹ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਨੇ ਪਸਿੱਿੀਆਂ ਗ੍ਿੱਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਪਥਤੀਆਂ ਪਵਿੱਚ ਿਾਂ ਨਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ 
ਪਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਪਝਆ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ; 

• ਿੇ ਉਹ ਿੋਈ ਿਿੰਮ ਪਸਰਫ ਅਪਧਆਿਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਰਦਾਨ ਿੀਤੇ ਗ੍ਏ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਗ੍ਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਿੂਰਾ 
ਿਰਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਿੇ ਉਹ ਆਿਣੇ ਆਿ ਹੀ toolsਜਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਗ੍ਰੀ ਦੀ ਿੋਿ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ; 

• ਿਦੋਂ ਉਹ ਉਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸਨੇ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਹੈ: ਹਮੇਸਾਂ, ਪਿਿੰਨਾ ਅਿਸਰ ਜਰੂਰਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ 
ਪਨਰਿੰਤਰ), ਿਾਂ ਪਸਰਫ ਿਦੇ ਿਦ,ੇ ਿਾਂ ਿਦੇ ਨਹੀਂ. 

ਹਰ ਿਿੱਧਰ ਦਾ ਿੀ ਮਤਲਬ ਹੈ 



ਐਡਵਾਂਸਡ: ਬਿੱਚਾ ਉਹ ਗ੍ਤੀਪਵਧੀਆਂ ਿਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਹ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਿਾਰਿ ਹਮੇਸਾਂ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਆਿ 
ਦੁਆਰਾ ਅਪਧਆਿਿ ਦੁਆਰਾ ਪਦਿੱ ਤੇ ਸਮਗ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋ ਉਹ ਲਿੱ ਭਦਾ ਹੈ. 

ਇਿੰਟਰਮੀਡੀਏਟ: ਬਿੱਚਾ ਹਮੇਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਤੀਪਵਧੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਿੂਰਾ ਿਰਨ ਦਾ ਿਰਬਿੰਧ ਿਰਦਾ ਹ ੈਪਿਸ ਨੂਿੰ  ਉਹ ਆਿਣੇ ਆਿ 
ਤੋਂ ਿਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਧਆਿਿ ਦੁਆਰਾ ਪਦਿੱਤੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਿੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਲਿੱ ਭਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗ੍ਤੀਪਵਧੀਆਂ ਿਰਨਾ ਸੁਰੂ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਿਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਮਦਦ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ. 

ਬੇਪਸਿ: ਬਿੱਚਾ ਹਮੇਸਾ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਤੀਪਵਧੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਿੂਰਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਪਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਪਿ ਿੀ ਉਸਦੀ ਮਦਦ 
ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ; ਿਈ ਵਾਰ ਉਹ ਅਪਧਆਿਿ ਦੁਆਰਾ ਪਤਆਰ ਿੀਤ ੇਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਗ੍ਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਿੇ ਆਿਣੇ 
ਆਿ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ. 

ਿਪਹਲੇ ਅਪਧਿਾਰਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਵਚ: ਬਿੱਚਾ ਅਪਧਆਿਿ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਵਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਆਰ ਿੀਤੇ ਸਰੋਤਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਿਾਣਦੀਆਂ ਗ੍ਤੀਪਵਧੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਪਿਵੇਂ ਿੂਰਾ ਿਰਨਾ ਿਾਣਦਾ ਹੈ. 

 

ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?  

ਪਿਵੇਂ ਪਿ ਿਾਨੂਿੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਿ ਪਿ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਂਿਣ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲਾਭਦਾਇਿ ਬਣਨ ਅਤੇ 
ਬਿੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਪਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮਈ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਿਰਪਦਆਂ, ਚੈੈੱਿਾਂ ਅਤੇ ਰਪਿਸਟਰ 'ਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਵਰਣਨ ਯੋਗ੍ ਮੁਲਾਂਿਣ ਵੇਿੋਗ੍ੇ: ਇਿੱਿ ਵਾਿ ਿੋ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਪਿ ਬਿੱਚੇ ਨੇ ਟੀਚਾ ਿਰਾਿਤ ਿੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਵੇਂ. 
ਿੁਝ ਟੈਸਟਾਂ ਪਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਯੋਗ੍ ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣਗ੍ੇ, ਦੂਪਿਆਂ ਪਵਿੱਚ ਪਸਰਫ ਵਰਣਨ ਯੋਗ੍ ਮੁਲਾਂਿਣ. 

ਇਹ ਇਿੱਿ ਮੁਲਾਂਿਣ ਦੀ ਇਿੱਿ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈੈੱਿਾਂ ਅਤੇ ਰਪਿਸਟਰ ਤੇ ਿਾ ਸਿਦੇ ਹੋ:"ਪਸਿੱ ਪਿਅਿ ਨੇ ਅਿੰ ਪਸਿ 
ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਚਾ ਿਰਾਿਤ ਿੀਤਾ ਹੈ: ਉਹ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਪਿ ਆਿਣੇ ਆਿ ਪਵਿੱਚ ਿੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਪਿਵੇਂ ਿਰਨਾ ਹੈ, ਇਿੱ ਥੋਂ 
ਤਿੱਿ ਪਿ ਨਵੀਆਂ ਸਪਥਤੀਆਂ ਪਵਿੱਚ, ਿਰ ਪਫਰ ਵੀ ਆਿਣੇ ਆਿ ਤੇ ਗ੍ੁਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿੰਡਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਘਰਸ ਿਰਦਾ 
ਹੈ".ਨਵਾਂ ਮੁਲਾਂਿਣ ਸਿਿੱਸਟ ਅਤੇ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਹੈ ਪਿਉਂਪਿ ਇਹ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਪਿ ਬਿੱਚਾ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ 

ਸਿਤੀਆਂ ਿੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਪਧਆਿਿਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਪਗ੍ਆ ਪਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿ ਬਿੱਚੇ ਦੇ 
ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪਵਚ ਪਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ ਿਾਵੇ. 
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