19 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਵੋ: ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ?
ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਟਾਕਿੰ ਗ ਪੁਆਂਇੰਟਸ

ਛੇਤੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਲਾਭ

ਛੇਤੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਜੇਕਰ ਇੱ ਕ ਪਰਿਵਾਰ/ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਛੇਤੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਉਹ:

• ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਖੇ ਕਿਸੇ ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱ ਚ ਸੱ ਦਾ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਹੋਰ ਮਾਪਿਆਂ,
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਕਾਰਾਵਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਲਿਨਿਕਸ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ
ਹਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਭੋਜਨ, ਬੱ ਸ ਆਵਾਜਾਈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ
ਬਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰ ਗ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱ ਪ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭ

ਜੇਕਰ ਬੱ ਚਾ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱ ਚ
ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤਿਆਰ ਹੈ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱ ਕ
ਨਿੱਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ
ਤਿਆਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਆਗਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱ ਕ ਹਿੱ ਸਾ ਹੋਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿਆਰ ਹੈ; ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ
ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਲਾਸ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ!

ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਾਭ

ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ:
• ਸਕੂਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰ ਨੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ
ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
• ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ
ਸਟਾਫ਼ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ/ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਕੂਲ ਸਕੱ ਤਰ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰ ਸੀਪਲ ਤੋ ਸਕੂਲ
ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤਵੱ ਜੋ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
• ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ/ਘੱ ਟ ਮੁੱ ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਭੋਜਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
• ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਸ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱ ਚ ਮੁੜਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਆਪ ਹੀ
ਛੱ ਡਣਾ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਜੇਕਰ ਬੱ ਚਾ ਛੇਤੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦਾ:
• ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱ ਕ
ਕਲਾਸਰੂਮ ਭੀੜ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਦਸਵਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਬੱ ਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ
ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ/ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ/
ਦੋਸਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਛੇਤੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦੇ:
• ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ,
ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।
• ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰ ਦੀ।
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