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ਟਿਊਿਰ ਟ ਿੱ ਟਿਆ ਦੀ ਪਟਿਲ (TUTOR LEARNING 

INITIATIVE): ਮਾਟਪਆਂ,  ੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਟਲਆਂ ਅਤ ੇ
ਪਟਰਵਾਰਾਂ ਵਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਅਤੇ ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਵਾਸਤ ੇਪਿਊਿਰ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਦੀ ਿਪਹਲ (Tutor Learning 

Initiative) ਬਾਰ ੇਪਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ 2021 ਪਵਿੱਚ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਪਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। 
2020 ਦਾ ਸਕ ਲੀ ਸਾਲ ਹਰੇਕ ਸਕ ਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤ ੇਅਸਧਾਰਣ ਅਤ ੇਚਣੁੌਤੀਿ ਰਨ ਪਰਹਾ ਹ।ੈ 
ਪਵਕਿੋਰੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਿਰਮ 2 ਅਤ ੇ3 ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਹਿੱ ਸਾ ਦ ਰੋਂ ਬੈਠ ਕ ੇਪਸਿੱ ਿਣ ਪਵਿੱਚ ਪਬਤਾਇਆ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਪਵਕਿੋਰੀਆ ਦੇ ਸਕ ਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਪਰਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪਧਆਿਨ ਅਤੇ 
ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਦੀ ਪਨਰੰਤਰਤਾ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਲਿੱ ਿਣ ਕੋਪ਼ਿ਼ਿ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਪਮਆਦ 4 ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਪਵਕਿੋਰੀਆ ਦ ੇਸਾਰੇ ਸਕ ਲਾਂ ਨੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 
ਉੱਤੇ ਪਧਆਨ ਕੇਂਦਪਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਸਕ ਲ ਪਵਿੱਚ ਵਾਿਸ ਆ ਕੇ ਪਸਿੱ ਿਣ ਪਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਜਮਾਤ ਦ ੇਕਮਰੇ ਤ ੇਆਧਾਪਰਤ ਿਰੀਿਣ ਅਤ ੇਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਪਧਆਿਕ, ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇਪਸਿੱ ਿਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਕਰਨ, ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਪਸਿੱ ਿਣ ਦੇ ਫਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਧਆਨ ਕੇਂਦਪਰਤ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਜੰਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧ  ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਦ ਰੋਂ ਬੈਠ ਕ ੇਪਸਿੱ ਿਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਰ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱ ਿਰਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਪਕ ਕੁਝ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਿਰਫੁਿੱ ਲਤ 
ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦ ਰ-ਦੁਰਾਡ ੇਪਸਿੱ ਿਣ ਪਵਿੱਚ ਿ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾ ਜੁੜ ਸਕੇ ਹੋਣ। ਸਾਡ ੇਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂ
ਵਾਸਤੇ, 2021 ਪਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਚ-ਗੁਣਵਿੱਤਾ ਵਾਲੀ ਿੜਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਪਸਿੱ ਿਣ ਦੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤ ੇਿਿੱ ਧਰ ਤਿੱਕ ਿਹੰੁਚਣ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਵੋੇਗੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  2021 ਪਵਿੱਚ ਵਾਧ  ਤੀਬਰ ਿੜਹਾਈ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹਵੋੇਗਾ। 
ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਵਿੱਚ, ਪਵਕਿੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2021 ਪਵਿੱਚ ਪਵਕਿੋਰੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਕ ਲਾਂ ਨ ੰ  
ਲਗਭਗ 4,100 ਅਪਧਆਿਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਿਊਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਼ਿਾਮਲ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਿਊਿਰ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਦੀ ਿਪਹਲ (Tutor 

Learning Initiative) ਪਵਿੱਚ 250 ਪਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪਨਵੇ਼ਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਪਜੰਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਿਣੀ 
ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਪਵਿੱਚ ਵਾਧ  ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕ ਲ ਇਹ ਪਨਰਣਾ ਕਰਨਗੇ ਪਕ ਇਸ ਿਪਹਲਕਦਮੀ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂ
ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪਕਵੇਂ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ ਪਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨ ੰ  ਇਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਹੋਰ ਿੜਹਾਈ ਜਾਂ ਸਕ ਲੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪਵਿੱ ਚ ਘਿੱਿ ਤੋਂ ਘਿੱ ਿ ਪਵਘਨ ਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਤੀਬਰ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਵਾਲੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਅਪਧਆਿਕਾਂ ਨ ੰ  ਼ਿਾਮਲ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ, ਜਮਾਤ ਦ ੇਅਪਧਆਿਕਾਂ 
ਕੋਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਿੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਕ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਿਰਾਿਤੀ, ਰੁਝੇਵੇਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਿ ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  2021 ਪਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਾਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। 
ਪਿਊਿਰ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਦੀ ਿਪਹਲ (Tutor Learning Initiative) ਬਾਰੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਇਸ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ 
ਵਾਸਤੇ ਪਕਵੇਂ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਜੰਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਡ ੇਸਕ ਲ ਪਵਿੱਚ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇਪਸਿੱ ਿਣ ਪਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਨ ੰ  
2021 ਪਵਿੱਚ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਨ ੰ  ਿੜਹਾਉਣਾ ਼ਿੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਿਰਮ 4 ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਸਕ ਲ ਆਿਣੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦ ਰੋਂ ਬਠੈ ਕੇ ਪਸਿੱ ਿਣ ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਦ ੇਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤ ੇਸਕ ਲ ਪਵਿੱਚ ਵਾਿਸ ਆ 
ਕੇ ਿੜਹਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬ ੇਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।  
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ਘਰ ਪਵਿੱਚ ਪਸਿੱ ਿਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਕ ਲ ਪਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਬਿੱਚੇ ਦੇ ਪਸਿੱਿਣ ਦ ੇਰੁਝੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਪਚੰਤਤ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਸਕ ਲ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ। 


