
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਸਾਖਰਤਾ ਸਕ�ੀਨਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹ?ੈ 
ਇਕ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਕ�ੀਨਰ ਹੈ: 

• ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਟੈਸਟ ਜੋ ਸਾਰ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ ਜਾ ਂ
ਨਹੀ ਂ

• ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਦਾ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀ ਂ
 
 

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਿਕਉ ਂਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ?ੈ 
• ਪਠਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰੰਭਕ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਨੰੂ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ 

ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਨ ਤ� ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 
• ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਸਮੇਤ, ਰੀਿਡੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ�ੈਜੂਏਟ, ਕਾਲੇਜ, ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਿਤਆਰ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 
 

ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? 
• ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕਲਾਸਰਮੂ ਅਿਧਆਪਕਾ ਂਵੱਲ�  ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤ� 

ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਉਦ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਉਹ ਅਰਾਮਦੇਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ੂਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। 
• ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਦਆੁਰਾ ਅਿਧਆਪਕ ਿਜਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 

ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦ� ਹੈ। 

 
 

ਿਕਹੜੀਆਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ 
ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪੜਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਤ� ਪੀੜਤ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਦੋ ਜਾ ਂਦੋ 
ਤ� ਵੱਧ ਿਸਲੇਬਸਾ ਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ: 

• ਫੋਨਿਮਕ ਅਵੇਯਰਨੇਸ: ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨ, ਪਛਾਣਨ, ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 

• ਫੋਨਿਮਕ ਅਵੇਯਰਨੇਸ: ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਿਗਆਨ, ਿਜਵ� ਤੁਕ, ਅਲਾਇਟ�ੇਸ਼ਨ (ਇਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਸ਼ਬਦ), ਇਕ ਵਾਕ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਸਲੇਬਸ। 

• ਲੇਟਰ ਸਾਉਡਂ ਨੋਲਜ: ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਿਗਆਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹਨ। 

• ਰੈਿਪਡ ਸਵੈਚਾਿਲਤ ਨਾਮਕਰਨ (Rapid Automatized Naming, RAN): ਜਾਣ ੂਆਇਟਮਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਉਚੱਾ 
ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰਮੂ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅੱਖਰ, ਨੰਬਰ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

 
 
 
 
ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਨੰੂ ਸਮਝੋ: ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ 
2021-22 ਸਾਲ ਤ� ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਸਾਖਰਤਾ ਹਨੁਰ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆ ਂਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲਈ ਗ�ੇਡ K-
2 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

https://www.understood.org/en/school-learning/evaluations/types-of-tests/rapid-automatized-naming-tests-what-you-need-to-know


ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹ?ੈ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ/ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ, ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ ਕਰਨਾ: 

• ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਸਾਲ ਿਵਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੋਨਿਮਕ ਅਵੇਯਰਨੇਸ,ਫੋਨੋਲੌਿਜਕ, ਅਤੇ ਲੇਟਰ ਸਾਉਡਂ 
ਨੋਿਲਜ ਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

o ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ: ਜਨਵਰੀ 
o ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਦਜੂਾ ਗ�ੇਡ: ਿਗਰਾਵਟ 

• ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲ�ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ, ਅਗਲੀ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਤਾਰੀਖ ਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ 1 ਗਰੇਡਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੈਿਪਡ ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਨੈਿਮਂਗ ਸਿਕਲਜ਼ ਦੀ ਸਕ�ੀਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
• ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਸਕ�ੀਨਰ ਤੇ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਦਖਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗ ੇਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ 

ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
• ਸਕ�ੀਨਰ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਪ�ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਟਲੂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ 

ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
• ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰ ੇਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 
 

ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
• ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ 

ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨ, ਸਬਸਿਟਟਟੂ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 
• ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਰੀਿਡੰਗ ਅਤੇ ਸਪੈਿਲੰਗ ਿਵੱਚ ਚਣੌੁਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ 

ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ। 
• ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਿਕ ਕੀ ਪਿੜ�ਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਿਵਚਾਰ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
• ਇਹ ਸਮੱੁਚੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
• ਕੋਈ ਿਵਜ਼ੂਅਲ ਸਮੱਿਸਆ ਜਾ ਂਪ�ੋਤਸਾਹਨ, ਰਚੁੀ ਜਾ ਂਅਮੀਰ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀ।ਂ 

ਵੀਡੀਓ: ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ/ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (What is Dyslexia/Dyslexia Explained) Understood.org ਦਆੁਰਾ 
Margie Gillis ਵੱਲ� । 

ਸਰੋਤ 
• ਪਬਿਲਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸੁਪਰਡੰਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) 

ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਪੰਨਾ 
• ਪਬਿਲਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸੁਪਰਡੰਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) 

ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਮਲਟੀ-ਟਾਇਰਡ ਿਸਸਟਮ (Multi-Tiered System of Supports, MTSS) ਪੰਨਾ 
• ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ�ਸ਼ਨ Doc 
• ਪਬਿਲਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸੁਪਰਡੰਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) 

ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ (English Language Arts, ELA) ਸਰਬੋਤਮ ਅਿਭਆਸ ਮੀਨੂ  
• ਸਾਖਰਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ�ਦਰ (National Center on improving literacy, NCIL) ਟਲੂਿਕੱਟ 
• ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਿਡਸਲੈਕਸੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (International Dyslexia Association) ਦੀ WA ਬ�ਾਂਚ  

https://www.youtube.com/watch?v=kE3DqJP-nkI
https://www.k12.wa.us/about-ospi/workgroups-committees/currently-meeting-workgroups/washington-state-dyslexia-advisory-council/about-dyslexia
https://www.k12.wa.us/about-ospi/workgroups-committees/currently-meeting-workgroups/washington-state-dyslexia-advisory-council/about-dyslexia
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/multi-tiered-system-supports-mtss
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/multi-tiered-system-supports-mtss
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/ela/pubdocs/FAQ%20for%20Early%20Literacy%20Screening%20Vol.2.4.2020.pdf
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/learning-assistance-program-lap/menus-best-practices-strategies/english-language-arts-ela-menu-best-practices-strategies
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/learning-assistance-program-lap/menus-best-practices-strategies/english-language-arts-ela-menu-best-practices-strategies
https://improvingliteracy.org/kit/understanding-dyslexia
https://www.wabida.org/
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