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ਬੈਿਟ ਿਟਾਰਟ ਸਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਮੁਲਾਿਂਣ
ਮਾਪਿਆ ਂਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ

ਬੈਿਟ ਿਟਾਰਟ ਸਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਮੁਲਾਿਂਣ ਇੱਿ ਰਾਜ ਸਿਆਪੀ ਮੁਲਾਿਂਣ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿੱਚ ਹਰੇਿ 
ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਚ ਿਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਿਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨ ਸਿੱਚ ਅਸਿਆਪਿਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਪਗਣਤੀ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਆਿਣੇ 
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਪਗਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀ 
ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਪਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਮੁਲਾਕਂਣ 
ਪਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕਾ ਂਦਾ ਪਹੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਧਆਿਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ 
ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੀਆ ਂਪਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਅਤੇ ਲੋੜਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਕਂਣ ਅਪਧਆਿਕਾ ਂਨੂੰ ਅਪਧਆਿਨ ਅਤੇ ਪਸੱਖਣ ਦੇ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਨੂੰ ਪਿਕਸਤ 
ਕਰਨ ਪਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਸਬੰਪਧਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਅਪਧਆਿਕ ਹਰੇਕ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ 
ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪਧਆਨ ਕੈਂਦਪਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਂਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪਧਐਨ ਜਾ ਂਪਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਬੱਚੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਦਰਾ ਂ‘ਤੇ ਪਸੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰੇ ਸਿਾਲਾ ਂ
ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸੱਕੇ ਤਾ ਂਪਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁਲਾਕਂਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਅਪਧਆਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਂਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਦੁਆਰਾ ਿ੍ਰਦਰਪਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਪਗਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸੁਰੂਆਤ ਪਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਸਾਰੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਨੂੰ ਸਮਾਧਾਨ (ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ), ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਿਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।

ਿਾਿਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਿਂਣ

ਸਾਖਰਤਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਕ ਕੀ 
ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਆਿਣਾ ਨਾਮ ਪਲਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਿਾਜ਼ਾ,ਂ ਅੱਖਰਾ ਂਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਿਛਾਣੇ 
ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਿਪਹਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿੜ੍ੀ ਗਈ ਛੋਟੀ 
ਪਕਤਾਬ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਖਰਤਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਦੌਰਾਨ ਅਪਧਆਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਾਲ ਿੁਛੇਗਾ/ਿੁਛੇਗੀ 
ਪਜਿੇਂ ਪਕ:

 • ‘ਇਹਨਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣੋ: map, tap (ਮੈਿ, ਟੈਿ)। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਸ਼ਬਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?’

 • (ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਕਤਾਬ ਿੜ੍ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਨੂੰ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਿੜ੍ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ?’

ਇਹ ਸਿਾਲ ਅਪਧਆਿਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪਨਰਧਾਪਰਤ ਕਰਨ ਪਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਪਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਿਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕੋ ਪਜਹੇ ਲੱਗਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿੜ੍ੀ ਗਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਕਤਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਿਿੂਰਣ ਸਾਖਰਤਾ ਹੁਨਰ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪਿੱਚ ਆਿਣੇ 
ਿਪਹਲੇ ਸਾਲ ਪਿੱਚ ਪਿਕਸਤ ਕਰਨਗੇ।

ਅੰਿਾ ਂਦਾ ਮੁਲਾਿਂਣ

ਸੰਪਖਆ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਪਖਆ ਸੰਕਲਿਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਪਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 
ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਕ ਇੱਕ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਪਕੰਨੀ  ਚੰਗੀ 
ਤਰ੍ਾ ਂਪਗਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਕਹੜੀਆ ਂਸੰਪਖਆਿਾ ਂਨੂੰ ਿਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ 
ਉਹ ਿਸਤੂਆ ਂਦੀ ਪਗਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੀਆ ਂਸੰਪਖਆਿਾ ਂਨੂੰ ਜੋੜ ਜਾ ਂਘਟਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਿਾਲੇ ਨਮੂਪਨਆ ਂ(patterns) ਦੀ ਿਪਹਚਾਣ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਅੰਕਾ ਂਦੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਦੌਰਾਨ ਅਪਧਆਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਾਲ ਿੁਛੇਗਾ/ਿੁਛੇਗੀ 
ਪਜਿੇਂ ਪਕ: 

 • ‘ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਗਂਾ/ਦੱਸਾਗਂੀ ਪਕ ਕਦੋਂ 
ਰੁਕਣਾ ਹੈ’ 

 • ‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਨੰੁ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਕ ਇਹ ਪਕਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ?’ (5)

ਇਹ ਸਿਾਲ ਅਪਧਆਿਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪਨਰਧਾਪਰਤ ਕਰਨ ਪਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਪਕ 
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨੰਬਰਾ ਂਨੂੰ ਿਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਗਣਤੀ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਿਿੂਰਣ ਅੰਕਾ ਂਦੇ ਹੁਨਰ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪਿੱਚ ਆਿਣੇ 
ਿਪਹਲੇ ਸਾਲ ਪਿੱਚ ਪਿਕਸਤ ਕਰਨਗੇ।

ਿਿੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਮੁਲਾਿਂਣ (Best Start Kindergarten Assessment) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਿਿੂਲ ਨਾਲ ਿੰਪਰਿ ਿਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾ ਂਟੈਲੀਫੋਨ ਇਟੰਰਿ੍ਰੈਟਰ ਸੇਿਾ ਨਾਲ 131 450 ‘ਤੇ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਿ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲ 
ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸੇਿਾ ਲਈ ਕੋਈ ਿੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਿੇਗੀ।
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