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Punjabi 

ਪੰਜਾਬੀ 
 

ਉਸੇ ਜਮਾਤ ਵ ਿੱ ਚ ਦੋਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ: ਪਵਰ ਾਰਾਂ  ਾਸਤ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਇਹ ਤੱਥ ਸੀਟ ਮਾਪਪਆ ਂ ਅਤ ੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਵਾਸਤ ੇ ਸਕੂਲ ਦ ੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵਧੀਆ ਪਰਦਰਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 12 
ਮਹੀਪਨਆਂ ਪਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਾਥੀਆ ਂਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਸਆਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸਮਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਪਕ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪਵਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਕ, ਪ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਪਲਆਂ ਪਵੱਚ, ਜਮਾਤ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੱਪਖਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ 
ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਦਖਲ-ਅੰਦਾ਼ਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਜਹੜੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਜਮਾਤ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਵੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਵਧੇਰੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ:   

• ਆਪਣੀ ਪੜਹਾਈ ਪਵੱਚ ਪਵਸਵਾਸ਼ ਗੁਆ ਲੈਣਾ, ਸਕੂਲ ਪਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਪਵਕਸਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਘੱਟ 
ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਪਵਘਨਕਾਰੀ ਪਵਵਹਾਰ ਪਵਖਾਉਣਾ। 

• ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਸੱਪਖਆ (ਯੂਨੀਵਪਰਸਟੀ) ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। 

• ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਦਾ ਇਕ ਵਾਧੂ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪਪੱਛੇ ਰਪਹ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਕੇਵਲ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪਵੱਚ, ਜਮਾਤ ਨੰੂ ਦੋਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪਕਸੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 

ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਜਮਾਤ ਨੰੂ ਦਬੋਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਪਸਫਾਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਕਲੂ ਉਹਨਾਂ ਅਪਧਆਪਨ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਪੜਹਾਈ ਪਵੱਚ ਆਏ ਪਕਸੇ ਵੀ ਖੱਪੇ 
ਨੰੂ ਭਰਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਪਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ   
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ਟਰਮ 4 ਪਵੱਚ, ਸਕਲੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ ਪਕ ਉਹ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਪਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਪਜੰਨਹ ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਪੱਛੇ ਰਪਹ ਗਏ ਹਨ। 

ਉਹਨਾਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਵਾਸਤ ੇਪਜੰਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤ ੇਪਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਟਰਮ 4 ਅਤੇ ਅਗਲੇ 
ਸਾਲ ਦੋਨਾਂ ਪਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਉਂਪਤਆ ਪਗਆ ਹੈ। 

ਜੇ ਸਕੂਲ ਪਵਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕਈੋ ਸੰਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇ
ਬੱਚ ੇਦੇ ਅਪਧਆਪਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਪਪਰੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਕ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 
ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਹਣੋ ਵਾਸਤੇ ਪਕਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।  

ਜਮਾਤ ਨੂੂੰ  ਦੋਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ  

ਪਸੱਪਖਆ ਅਤੇ ਪਸਖਲਾਈ ਪਵਭਾਗ (Department of Education and Training) ਨੇ ਜਮਾਤ ਨੰੂ ਦੋਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਬਾਰੇ  
ਨੀਤੀ ਪਵੱਚ ਪਕਹਾ ਹੈ ਪਕ: 

• ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਗਰੱੁਪ ਦ ੇਨਾਲ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਗੇ ਪਲਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
• ਜਮਾਤ ਨੰੂ ਦਬੋਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਵੇਲ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪਵੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਪੜਹਨ ਲਈ: https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-level/policy ਉੱਤੇ ਜਾਓ। 

ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਪਵੱਚ ਪਲਜਾਣ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਨੰੂ ਦੋਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅੰਪਤਮ ਫੈਸਲਾ ਪਪਰੰ ਸੀਪਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਜੱਥੇ ਪਪਰੰ ਸੀਪਲ 
ਇਹ ਪਨਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੇ ਲੰਬੀ-ਪਮਆਦ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾਤ ਨੰੂ ਦੋਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਪਪਰੰ ਸੀਪਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਮਾਤ ਨੰੂ ਦੋਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤ ੇਸਪਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। 

ਮਾਪੇ/ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਮਾਤ ਨੰੂ ਦੋਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਪਰੰ ਸੀਪਲ ਦੇ ਤਰਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਸਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ  ਪਸਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
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