
ELPA21 ਅਕੰ ਰਿਪੋਿਟ ਾਂ 

 

ELPA21 ਕੀ ਹੈ? 

21ਵ ੀਂ ਸਦ  ਲਈ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼  ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਪ ੰਿਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿ, ਜਾੀਂ ELPA21, ਇੱਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼  ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਪ ੰਿਤਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹ।ੈ  ਟੈਸਟ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼  

ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਪ ੰਿਤਾ ਪੱਧਰਾੀਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹ ੰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਕਾਲਜ ਅਤ ੇਨਵਵਸਾਏ ਰਜ਼ਾਮੰਦ  ਤੱਕ ਪਹ ੰਚਣ ਲਈ ਲੋੜ ੀਂਦ ਆੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਗ੍ਾੀਂ 

ਦਾ ਨਵਨਿਆਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ELPA21 ਪੱਧਿ ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭ ਵ ਹੈ? 

ELPA21 ਪੜਹਿਾ, ਸ ਣਿਾ, ਨਲਿਣਾ ਅਤ ੇਬੋਲਣਾ ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਗ੍ਆਿ-ਿੇਤਰਾੀਂ ਨਵੱਚ ਇੰਗ੍ਨਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗ੍ਤਾ ਦਾ ਮ ਲਾੀਂਕਣ 

ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  ਹਰੇਕ ਨਗ੍ਆਿ-ਿੇਤਰ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ  ਨਿੱਜ  ਅਕੰ ਨਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਸਨਤਰਤ ਅਚ ਵਮੈਂਟ ਲੇਵਲ ਨਡਸਨਕਰਪਟਰ 

(ALD) ਨਮਲੇਗ੍ਾ। ਹਰੇਕ ਚਾਰ ਨਗ੍ਆਿ-ਿੇਤਰਾੀਂ ਨਵੱਚ ਪੰਜ ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਪੱਧਰ (1-5) ਹ ੰਦੇ ਹਿ।  ਇਹ ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਪੱਧਰ ਹਰੇਕ 

ਨਗ੍ਆਿ-ਿੇਤਰ ਦੇ ਨਵੱਚ ਤ ਹਾਡੇ ਬਚੇੱ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਿ।   
 

ਪੱਧਿ 5 ਉਨੱਤ: ELPA21 ਦ ਆਰਾ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼  ਭਾਸ਼ਾ ਕ ਸ਼ਲਤਾਵਾੀਂ ਨਵੱਚ ਉਤੱਮ ਗ੍ਰੇਡ-ਪਧੱਰ ਨਵਿਾਉ ੀਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੱਧਿ 4 ਸ਼ੁਿਆੂਤੀ ਉਨੱਤ: ਗ੍ੈਰ-EL ਲਈ ਮੇਚਵੇਂ ਪਧੱਰ 'ਤੇ ਅਕਾਦਨਮਕ ਸਮਗ੍ੱਰ  ਨਿਰਦੇਸ਼ ਿਾਲ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਲਈ ਲੋੜ ੀਂਦਾ 

ਅੰਗ੍ਰਜ਼  ਭਾਸ਼ਾ ਕ ਸ਼ਲਤਾਵਾੀਂ ਦਾ ਗ੍ਰਡੇ-ਪੱਧਰ ਪਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਪੱਧਿ 3 ਰਵਚਕ ਿਲ : ਅੰਗੇ੍ਜ਼  ਭਾਸ਼ਾ ਕ ਸ਼ਲਤਾਵਾੀਂ ਦੇ ਕ ਝ ਗ੍ਰੇਡ-ਪਧੱਰ ਲਾਗੂ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਅੰਗ੍ਰਜ਼ੇ  ਭਾਸ਼ਾ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸਨਹਯੋਗ੍ ਤੋਂ 

ਲਾਭ ਦੇਵੇਗ੍ਾ। 

ਪੱਧਿ 2 ਸ਼ੁਿਆੂਤੀ ਰਵਚਕ ਿਲ : ਅੰਗ੍ਰਜ਼  ਭਾਸ਼ਾ ਕ ਸ਼ਲਤਾਵਾੀਂ ਦੇ ਨਵਕਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਅੰਗ੍ਰਜ਼  ਭਾਸ਼ਾ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ 

ਸਨਹਯੋਗ੍ ਤੋਂ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗ੍ਾ। 

ਪੱਧਿ 1 ਸ਼ੁਿਆੂਤੀ: ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼  ਭਾਸ਼ਾ ਕ ਸ਼ਲਤਾਵਾੀਂ ਦੇ ਕ ਝ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੱਧਰ ਪਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਅੰਗ੍ਰਜ਼ੇ  ਭਾਸ਼ਾ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸਨਹਯੋਗ੍ 

ਤੋਂ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗ੍ਾ। 
 

ਰਨਪੰੁਨਤ  ਸਰਿਤੀ 

ਇਹਿਾੀਂ ਨਗ੍ਆਿ-ਿੇਤਰ ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਪੱਧਰਾੀਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ELPA21 ਿੇ ਨਿਪ ੰਿਤਾ ਸਨਿਤ  ਦ ਆੀਂ ਨਤੰਿ ਨਕਸਮਾੀਂ ਸਿਾਨਪਤ ਕ ਤ ਆੀਂ 

ਹਿ। 

ਰਵਰਿਆਿਿੀ ਰਨਪੰੁਨਤ  ਸਰਿਤੀ ਨਿਮਿ ਿੰੂ ਪਰਸਤ ਤ ਕਰਦ  ਹ:ੈ 

1. ਉਭਿਨ  (ਇੰਗ੍ਨਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਾਪਤ  ਦੇ ਸ਼ ਰਆੂਤ  ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ੍ ਬਣਾਉ ੀਂਦ  ਹੈ) 

2. ਰਵਕ ਸ ਕਿਨ  (ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ੍ ਬਣਾਉ ੀਂਦ  ਹੈ) ਜਾੀਂ 

3. ਰਨਪੰੁਨ (ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦ  ਹੈ)    
 

 ਰਨਪੰੁਨਤ  ਸਰਿਤੀ ਰਨਯਮ: 

 ਨਿਪ ੰਿ = 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭ ਨਗ੍ਆਿ-ਿੇਤਰ ਪੱਧਰਾੀਂ ਿਾਲ ਨਵਨਦਆਰਿ  

 ਨਵਕਾਸ ਕਰਿਾ = ਨਗ੍ਆਿ-ਿਤੇਰ ਪੱਧਰ ਸ ਮੇਲਾੀਂ ਿਾਲ ਨਵਨਦਆਰਿ  ਜੋ ਨਿਪ ੰਿ ਅਤ ੇਉਭਰਿਾ ਲਈ ਿਤੇਰ ਨਵੱਚ ਪਾਏ 

ਜਾੀਂਦੇ ਹਿ 

 ਉਭਰਿਾ = 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟੱ ਸਭ ਨਗ੍ਆਿ-ਿਤੱਰ ਪਧੱਰਾੀਂ ਿਾਲ ਨਵਨਦਆਰਿ  

 

ਉਭਰਿਾ ਜਾੀਂ ਨਵਕਾਸ ਕਰਿਾ ਿਾਲ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਕ ਤੇ ਗ੍ਏ ਨਵਨਦਆਰਿ  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼  ਭਾਸ਼ਾ ਉਿੱਤ  ਪਰਗੋ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਜਾਰ  ਰੱਿਣਗ੍,ੇ 

ਜਦੋਂ ਨਕ ਨਿਪ ੰਿ ਨਵਨਦਆਰਿ ਆੀਂ ਿੰੂ ਹ ਣ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਪਰਾਪਤ ਿਹ ੀਂ ਕਰਿ ਆੀਂ ਚਾਹ ਦ ਆੀਂ ਹਿ। ਨਿਪ ਿੰ ਨਵਨਦਆਰਨਿਆੀਂ 

ਿੰੂ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ TBIP ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕ ਤੇ ਨਵਨਦਆਰਿ  ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਦਨਮਕ ਸਨਹਯੋਗ੍ ਪਰਸਤ ਤ ਕ ਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ। 
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