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ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੂੰ  

 

ਵਿਸ਼ਾ : ਚਾਰ ਮਵਿਨੀਆ ਦਾ ਵਰਪ੍ਰੋਟ ਕਾਰਡ/ਅਸੈਸਮੈਂਟ 

 

ਅਸੀ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਸੂਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ  ਿਾ ਵਕ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਇਆ ਦੇ ਪ੍ੇਪ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਬਰ (ਮੁਲਾਂਕਣ ) ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੂੰ  ਬਦਲ 

ਦੇਿੇਗਾ। (04/12/2020 ਦੇ ਓ.ਐੱਮ. 172) 

ਇਸ   ਫ਼ਾਰਮ (ਪ੍ਜੇਾਵਲਨੋ  ) ਵਿੱਚ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮਿੀਨੇ ਦੇ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਿਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ (ਸੁਬਜੇਕਟ ) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੂੰਕਾਂ ਦੇ ਅੱਧਾਰ ਤ ੇ

ਨਿੀਂ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।ਪ੍ਰ ਿੁਣ ਨਤੀਜਾ (result ) ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਵਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਕੂੰਨਾ ਵਸੱਵਿਆ ਅਤ ੇ ਸਮਝਾਇਆ ਿ।ੈਇਸ 

ਨਿੇਂ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕਾਰਡ ਬਾਣਓੁੂੰ  ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਿੱਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਠਾਂ ਵਦਤੀ ਗਈ ਿੈ। 

ਟੇਬਲ (1) ਵਸੱਿਣ ਦਾ ਿੁਨਰ 

ਐਡਿਾਂਸਡ (Advanced)  : ਵਿਵਦਆਰਥੀ  ਜਾਣੇ-ਪ੍ਛਾਣੇ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਿਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੂੰਮ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਅਵਧਆਪ੍ਕ ਦੁਆਰਾ 
ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਿੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੂੰਮ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਵਨਰੂੰਤਰ ਿੋ ਕੇ ਵਬਨਹ ਾ ਵਕਸੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
ਇੂੰਟਰਮੀਡੀਏਟ (Intermediate)  :  ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਜਾਣੇ ਪ੍ਵਿਚਾਣੇ ਿਾਲਾਤਾਂਂਂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਅਤੇ ਵਨਰੂੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦਾ 
ਕੂੰਮ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਅਵਧਆਪ੍ਕ ਦਆੁਰਾ ਵਸਿਲਾਈ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇਆ ਦੀ ਿਰਤੂ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਿੈ ਭਾਿੇ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਾਂ  ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੀ। 
ਬੇਸ  (BASE): ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਵਸਰਫ਼  ਜਾਣੀਆਂ-ਪ੍ਛਾਣੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਵਧਆਪ੍ਕ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਤਰੀਕੇਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਵਦਆਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕੂੰਮ ਨੂੂੰ  ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪ੍ਣਾ ਕੂੰਮ ਆਪ੍ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੂੰਤੂ ਵਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨਰਬਰ 

ਿੋ ਕੇ ਕਰੇ ਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
ਪ੍ਵਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਵਿਚ : ਵਿਵਦਆਰਥੀ  ਵਸਰਫ ਜਾਣੀਆਂ-ਪ੍ਛਾਣੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਚ ਿੀ ਕੂੰਮ ਨੂੂੰ  ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਵਸਰਫ ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ  
ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ  ਤਰੀਵਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰਮ  ਨੂੂੰ  ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦਾ ਿ ੈ

 

 ਸਵਤਕਾਰ ਸਵਿਤ 

                                                  ਸਕੂਲ ਵਪ੍ਰੂੰ ਸੀਪ੍ਲ 
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