
ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਹਾਇਤਹਾ ਦਹਾ ਪ੍ਰੋ ਗਰਹਾਮ (LAP)

ਸਕੂ ਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਵਿਕ ਿਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨੀ।
LAP ਇੱਕ ਰਹਾਜ ਤਰੋ ਂ  ਵਮਲੇ ਫੰਡ ਨਹਾਲ ਚਲਹਾਇਆ ਜਹਂਾਦਹਾ ਪ੍ਰੋ ਗਰਹਾਮ 
ਹੈ ਜਰੋ  ਤੁਹਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਕਹਾਦਵਮਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਕਹਾਦਵਮਕ 
ਸੇਿਹਾਿਹਾ ਂ ਮੁ ਹੱਈਆ ਕਰਦਹਾ ਹੈ।

ਪਵਰਿਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਸਕੂ ਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 
ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਸ਼ਹਾਮਲ ਹਰੋ ਣ ਦਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਹਾਰ ਹਰੋ ਣ, ਗੈ੍ਜੂਏਟ ਹਰੋ ਣ,  
ਸੁ ਧਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਹਂਾ ਨੰੂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕਹਾਲਜ, ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਲਈ 
ਵਤਆਰ ਹਰੋ ਣ ਦੀ ਿਧੇਰੇ ਸੰਭਹਾਿ ਨਹਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂ ਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ LAP ਸਹਾਇਤਾ:

ਸਕੂ ਲ ਦੀ ਭੂਵਮਕਹਾ ਪਵਰਿਹਾਰ ਭੂਵਮਕਹਾ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲਰੋ ੜਹਂਾ ਨੰੂ ਪਛਹਾਣਰੋ
ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਿੀਵਿਆ ਕਰਕੇ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ELA 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿੈਥ ਵਿੱਚ ਗੇ੍ਡ-ਪੱਧਰ ਤਂੋ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਿਰਤ ਵਰਹਾ ਹੈ  
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਵਕ ਕੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੰੂ LAP ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੇਿਹਾ(ਿਹਂਾ) ਚੁਣਰੋ , ਵਨਗਰਹਾਨੀ ਕਰਰੋ  ਅਤੇ ਵਿਿਸਵਿਤ ਕਰ
ਸਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਅਵਭਆਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਵਜਹਾ LAP ਪੋ੍ਗਰਾਿ ਵਤਆਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਲ ਕੇ ਕੰਿ ਕਰੋ ਜੋ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। 
ਅਕਾਦਵਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਵਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ, ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ 
ਅਕਾਦਵਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।

ਪਵਰਿਹਾਰਹਂਾ ਅਤੇ ਭਹਾਈਚਹਾਰੇ ਨੰੂ ਸ਼ਹਾਮਲ ਕਰਰੋ
ਿਹੱਤਿਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਓ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰੋ। ਅਵਜਹੀਆਂ 
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਤਆਰ ਕਰੋ ਵਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਪਵਰਿਾਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੀਵਚਆਂ ਦੇ 
ਸਿਰਥਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਿਾਸਤੇ ਿਰਤ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਚੰਗੀ ਹਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਰੋ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਵਧਆਪਕ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ 
ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੂ ਵਚਤ ਕਰਰੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂ ਲ ਵਿੱਚ ਿੁ ਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ੍ੋਗਰਾਿ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੋ।

ਸ਼ਹਾਮਲ ਹਰੋ ਿਰੋ
ਵਜ਼ਲਾ/ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਿੀਵਟੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਹੱਸਾ ਲਿੋ।

ਫੀਡਬੈਕ ਵਦਓ
ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,  
ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਵਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਫਰਿਰੀ 2019

ਆਪਣੇ ਸਕੂ ਲ ਵਿੱਚ LAP ਜਹਂਾ ਹਰੋ ਰ ਸੇਿਹਾਿਹਾ ਂ ਬਹਾਰੇ ਹਰੋ ਰ ਜਹਾਣਕਹਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ :

ਸਕੂ ਲ ਤਰੋ ਂ  ਪਵਹਲਹਂਾ ਅਤੇ ਬਹਾਅਦ ਿਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋ ਗਰਹਾਮ

ਵਕੰਡਰਗਹਾਰਟਨ ਪਵਰਿਰਤਨ

ਪਵਰਿਹਾਰ ਨਹਾਲ ਜੁੜਹਾਿ ਵਿਹਹਾਰ, ਮਹਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ, ਸਮਹਾਜਕ ਭਹਾਿ 
ਨਹਾਤਮਕ ਸਹਹਾਇਤਹਾ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਗਰਹਾਮ ਸਮਹਾਵਜਕ ਹੁਨਰਹਂਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਛਰੋ ਟੇ ਸਮੂ ਹ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਵਦਆਰਿੀਆਂ ਲਈ ਸਲਹਾਹਕਹਾਰ
ਵਿਵਦਆਰਿੀ ਨਹਾਲ ਵਿਵਦਆਰਿੀ ਦੇ ਵਿਿਹਾਦ ਦਹਾ 
ਸਮਹਾਧਹਾਨ

ਗੈ੍ਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਹਾਇਤਹਾ
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LAP ਵਿੱਚ ਹਹੱਸਹਾ
ਲਂੈਦੇ ਹਨ

(ਕੋਈ ਹੋਰ) (ਕੋਈ ਹੋਰ)


