
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜੋ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਨ ਿਵਚੱ  ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਪ�ਿਡਕਿਟਵ ਪਾਇਆ 
ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੜ�ਨ ਅਤੇ  ਭਾਸ਼ਾ  ਦ ੇਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਇਿਤਹਾਸ 
(E2SSB 6162). 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਸੱਿਖਅਕ, ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ,   ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤ� 
ਕੋਈ ਢਕੁਵੀ ਂਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰਰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ  ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਸ਼ਾਮਲ  ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

• ਸੋਸ਼ਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ: ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਦੀ  ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮ�ਬਰ ਵਰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ 
ਕਰਦਾ ਹੈ? 

• ਿਫਜ਼ੀਕਲ ਫੈਕਟਰ: ਕੀ  ਤੁਹਾਡਾ  ਬੱਚਾ ਹਦਾਇਤਾ ਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ  ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾ ਂ ਦੇਖ  ਅਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ  ਹੈ? 
• ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ  ਹਦਾਇਤਾਂ ਿਮਲਣ  ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ? 
ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ  ਅਿਧਆਪਕ  WaKIDSਦੇ  ਪ�ਬੰਧਨ  ਨਾਲ  ਿਵਕਸਤ  ਸੰਬੰਧਾਂ  ਨੰੂ  ਵਧਾ  ਸਕਦੇ  ਹਨ 

 
 ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਤੇ  ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ  ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ,  ਪਿਰਵਾਰਾਂ  ਅਤੇ / ਜਾਂ  
ਕੇਅਰਿਗਵਰਜ਼  ਲਈ  ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ  ਲਈ  ਮਾਰਗ-ਿਨਰਦੇਸ਼ : 
ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰ /ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ  
ਤੁਹਾਡੇ  ਲਈ  ਸਕੂਲ  ਿਵਚ  ਆਪਣੇ  ਬੱਚੇ  ਦੇ  ਤਜ਼ਰਬੇ  ਬਾਰੇ  ਹੋਰ  ਜਾਣਨ  ਦਾ  ਮੌਕਾ  ਹੈ। 

• ਆਪਣੇ  ਬੱਚੇ  ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ਿਕ ਉਹ  ਿਕਹੜੇ  ਿਵਸ਼ੇ  ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ  ਅਤੇ  ਿਕਹੜੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਘੱਟ  ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਿਕਉ।ਂ 

• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਕਵ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ 
ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ  ਕਲਾਸ 'ਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾਪਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ 
ਕੰਮ ਤ�  ਇਲਾਵਾ  ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ  ਸਹਾਇਤਾ  ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? 

• ਆਪਣੇ  ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਦੀ  ਵੈਬਸਾਈਟ  ਜਾ ਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾ ਂਦਆੁਰਾ  ਆਪਣੇ  ਬੱਚੇ  ਦੀ  ਅਕਾਦਿਮਕ  ਤਰੱਕੀ,  ਟੈਸਟ  ਸਕੋਰ,  ਅਤੇ  
ਹਾਜ਼ਰੀ  ਦੀ  ਸਮੀਿਖਆ  ਕਰੋ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ�ਸ਼ਨਾ ਂਅਤੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀ ਂਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੋ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਚਣੌੁਤੀਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ  ਰਚੁੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ  ਬੱਚੇ  ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ  ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ  ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੱਥ ੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ। 

• ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਅਿਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰੇਗਾ,  ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਿਵਸ਼ੇ,  ਿਵਸ਼ੇਸ਼  ਰਚੁੀਆਂ  ਜਾ ਂਸ਼ੌਕ,  ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀਆਂ,  ਪਿਰਵਾਰਕ  ਸਿਥਤੀ ਜਾ ਂ 
ਕੋਈ ਵੀ  ਸਮੱਿਸਆ  ਜੋ ਿਸੱਖਣ,  ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ  ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 
 

 
 
ਐਜੂਕੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ   
ਕੇਅਰਿਗਵਰ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ  ਲਈ 
ਗਾਈਡ 

https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=6162&amp%3BYear=2017


ਮਾਿਪਆਂ  ਅਤੇ ਕੇਅਰਿਗਵਰਜ਼  ਲਈ  ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ  ਲਈ  ਗਾਈਡ * 
ਹੇਠਾਂ ਪਿਰਵਾਰ / ਕੇਅਰਿਗਵਰਜ਼ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ  ਅਿਧਆਪਕ  ਅਤੇ/ਜਾ ਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਿਵੱਚ ਵਰਤਣ 
ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: 

• ਗ�ੇਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ  ਉਮੀਦਾ ਂ
(ਅਕਾਦਿਮਕ  ਿਮਆਰ) ਕੀ ਹਨ? 

• ਐਜੂਕੇਟਰ ਨਾਲ  ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ  ਦਾ ਸਭ ਤ�  
ਵਧੀਆ  ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? 

• ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਪ�ਦਸ਼ਨ ਿਕਵ� ਿਰਹਾ ਹੈ? ਕੀ  
ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਹੈ  ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਮੇਰ ੇਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ  
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਤ�  ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਂ 
ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇ? 

• ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ  ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਪ�ਦਸ਼ਨ ਿਕਵ� ਿਰਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀ ਂ ਉਨ�ਾਂ  
ਬਾਰੇ  ਿਕਸੇ  ਵੀ ਤਰੀਕੇ  ਨਾਲ ਿਚੰਤਤ ਹੋ? 

• ਮ� ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ 
ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵ� ਕਰ  
ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

• ਇਸ ਗ�ੇਡ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਤ� ਕੀ  ਿਸੱਖਣ, 
ਜਾਣਨ ਅਤੇ  ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ  ਕੀਤੀ  ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਕੀ  ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ  ਆਪਣੇ ਿਨਸ਼ਾਨੇ  ਵੱਲ ਹੈ? 

• ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਗ�ੇਡ  ਦੀ  ਗਣਨਾ ਿਕਵ� 
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? 

• ਕੀ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ  ਵਧੀਆ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, 
ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਂ,  ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਮੈਨੰੂ ਉਨ�ਾਂ ਕਾਰਜਾਂ 
ਦੀ  ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ  ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਿਜਸ ਉਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਦੀ  ਜ਼ਰਰੂਤ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 

• ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ  ਮੇਰਾ 
ਬੱਚਾ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਜੱਦੋਜਿਹਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ  
ਤੁਸੀ ਂ ਮੈਨੰੂ  ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ  ਸਕਦੇ ਹੋ? 

• ਤੁਸੀ ਂਿਕਵ� ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ  ਕਦ� ਮੇਰਾ  ਬੱਚਾ  
ਤਰੱਕੀ  ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ  ਅਤੇ  ਕਦ� ਉਨ�ਾਂ  ਨੰੂ ਵਾਧੂ  
ਮਦਦ ਦੀ  ਲੋੜ ਹੈ? 

• ਮ�  ਆਪਣੇ  ਬੱਚੇ ਦੀ  ਿਕਵ� ਮਦਦ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 
• ਕੀ ਅਿਜਹੇ ਕੋਈ ਆੱਨਲਾਈਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜਾ ਂ

ਸਰਿਵਸ ਹਨ ਜੋ  ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? 

 

* ਿਨਊ  ਯਾਰਕ ਦ  ੇ ਿਸੱਿਖਆ   ਿਵਭਾਗ  ਦ  ੇਅਨੁਸਾਰ  ਿਤਆਰ  ਕੀਤਾ  ਿਗਆ  

https://www.schools.nyc.gov/get-involved/families/parent-teacher-conferences
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