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"ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਲੇ ਸ੍ਮੇ�ਟ" ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਦੀ ਪ੍ਲੇ ਸ੍ਮੇ�ਟ, "ਤਕਨੀਕੀ", "ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ" ਅਤੇ "ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ
ਪ�ਸਤੁਤੀ" ਕੋਰਸ ਅਤੇ "ਅਕਾਦਿਮਕ ਦਖ਼ਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (ਏ ਆਈ ਏਸ)"

ਹੇਠਲੇ ਿਨਯਮ ਿਸੱ ਿਖਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ-ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੇ ਸਮਟ, ਤਕਨੀਕੀ, ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ, ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਿਤਆਰੀ ਕਲਾਸ ਅਤੇ
ਅਕਾਦਿਮਕ ਦਖਲ ਉਨਹ� ਦੀ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ; ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੋਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਅਤੇ /ਯਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੇ ਸਮਟ ਪਰੀਿਖਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇੱ ਕ
ਕੋਰਸ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ।
I. ਗਰੇਡ 7 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਸੰ ਗਠਨ (7 ਗ�ਡ
ੇ 2015-16 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਖਲ ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਲਈ ਹੈ)
ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅੰ ਤਰ ਹੈ ਦੀ ਕ�ਮਵਾਰ ਪਛਾਨ, ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਹੇਠਲਾ ਸੰ ਗਠਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲਈ
ਅਪਣਾਇਆ ਗਯਾ ਹੈ।
A.

ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਕਲਾਸ, ਸਮਾਿਜਕ
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ਅਿਧਐਨ, ਸੰ ਸਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਗਿਣਤ ਅਤੇ

ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਦੀ ਘਟਦੀ ਲੋ ੜ

ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
B.

ਇਹ ਕਲਾਸ� ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਚੁਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਿਧਆਪਨ ਿਵੱ ਚ ਖਾਸ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

C.

ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਵੱ ਖਰੇ ਿਵਸ਼ੇ '

ਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ' ਤੇ ਵਖਰੀ ਸੂਚੀ ਬੰ ਦੀ ਹੈ ਹੈ।

D.

ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਲੇ ਸਮਟ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਤਾੜਨਾ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

E.

ਤਕਨੀਕੀ ਕਲਾਸ ਤੱ ਕ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਸਰੀਰਕ ਿਸੱ ਿਖਆ, ਸੰ ਗੀਤ, ਕਲਾ, ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ,

ਿਸਹਤ, ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ� ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਦੇ ਨਾਲ
ਤਿਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ।
ਿਵਿਗਆਨ।
II. ਗਰੇਡ 7 ਿਵੱ ਚ ਿਵਚ ਪਲੇ ਸਮਟ ਲਈ ਮਾਪਦੰ ਡ
ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਦਾਇਤ ਪ�ਭਾਵ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਰੁੱ ਿਪੰ ਗ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਸੱ ਖਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਦੀ ਬੌਿਧਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਛੇਵੇ ਗਰੇਡ ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪ�ਮਾਿਣਕ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਣਗੇ ਿਜਸ ਿਵਚ ਹੇਠ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਬੇ�ਚ੍ਮਾਰਕ ਨਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ
ਅਸੇਸ੍ਮੇ�ਟ ਸਕੋਰਸ, ਕਲਾਸ ਗ�ੇਡਸ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪ�ਬਲਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅਤੇ ਪਲੇ ਸਮਟ ਲਈ
ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦਰ ਿਵਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਫਾਰਾਸ਼।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਿਵਭਾਗ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਅਤੇ / ਜ� ਪਰਬੰ ਧਕ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਨਸ਼ਚਤ
ਪਲੇ ਸਮਟ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਅਿਧਆਪਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ।

ਅਿਜਹੇ ਪਲੇ ਸਮਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਿਵਚ

ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕਲਾਸਜ ਜ� ਅਕਾਦਿਮਕ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਾਪਦੰ ਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
2

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਲੇ ਸਮਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਦਾਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਲੋ ੜ

ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਤ� ਤਕਨੀਕੀ ਕਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਅਗਲੇ
ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 85% ਤ� ਉਪਰ ਔਸਤ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਖੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਜੂਨੀਅਰ-ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਮਾਤਾ ਜ� ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ, ਇੱ ਕ
ਤਕਨੀਕੀ ਕਲਾਸ ਜ� ਅਕਾਦਿਮਕ ਦਖਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਪਲੇ ਸਮੇ�ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰ ਗ ਦੀ ਸਿਮਖਯਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੌਜਦ
ੂ ਹਾਲਾਤ ਲਗੁਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤਕਨੀਕੀ

ਕਲਾਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਜ� ਲਾਭ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਕਾਦਿਮਕ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ�
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੁਪਰਡੰ ਟ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਅਿਜਹੇ ਕਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਉਸ ਨੂੰ
ਮਨ�ਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

A.

ਤਕਨੀਕੀ ਕਲਾਸ� ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ।
ਤਕਨੀਕੀ ਕਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਲਈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਮਾਪਦੰ ਡ ਿਵਚ� ਿਤੰ ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1.

ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਸ਼ੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ 85% ਤ� ਉਪਰ, ਜ� ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਗਾਤਾਰ
ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋਵੇ।

2.

ਸਟੇਟ ਨਰਧਾਰਨ 'ਤੇ ਮਾਸਟਰੀ ਸਕੋਰ ਹੋਵੇ।

3.

ਿਵਸ਼ੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਅਧਯਾਪਕ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼।

4.

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ, ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ�ੇਰਣਾ ਦੀ
ਚੰ ਗੇਰੀ ਿਡਗਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ।

B.

ਅਕਾਦਿਮਕ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਸਰਿਵਿਸਜ਼।
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ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਦਖਲ ਦੀ

1.

ਐਲੀਮੇ�ਟਰੀ ਸ��ੇ ਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜੋਿਕ ਇੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਾਠਕ�ਮ
ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਅਕਾਦਿਮਕ ਦਖਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ।

2.

ਅਧਯਾਪਕ ਅਤੇ / ਜ� ਬਾਲ ਸਟੱ ਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼।

3.

ਹੇਠ� ਸਟੇਟ ਨਰਧਾਰਨ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨਤੀਜੇ ਹਨ

III. in Classes in Grade 8 – 12 (8 ਗ�ੇਡ ਸਕੂਲ 2016-17 ਸਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ
ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਲਈ)

ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਦਾਇਤ ਪ�ਭਾਵ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਰੁੱ ਿਪੰ ਗ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਸੱ ਖਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਦੀ ਬੌਿਧਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਲੇ ਸਮਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਦਾਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਲੋ ੜ

ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਿਥਯ� ਤ� ਤਕਨੀਕੀ ਕਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਅਗਲੇ
ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 85% ਤ� ਉਪਰ ਔਸਤ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਖੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਜੂਨੀਅਰ-ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਮਾਤਾ ਜ� ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ, ਇੱ ਕ
ਤਕਨੀਕੀ ਕਲਾਸ ਜ� ਅਕਾਦਿਮਕ ਦਖਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਪਲੇ ਸਮੇ�ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰ ਗ ਦੀ ਸਿਮਖਯਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਲਾਸ

ਜੇਕਰ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੌਜਦ
ੂ ਹਾਲਾਤ ਲਗੁਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤਕਨੀਕੀ
ਲਈ

ਵਾਧੂ

ਸਹਾਇਤਾ

ਸੇਵਾ

ਜ�

ਲਾਭ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਕਾਦਿਮਕ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੁਪਰਡੰ ਟ ਦੀ ਿਲਖਤੀ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਅਿਜਹੇ ਕਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ�ਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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A.

ਤਕਨੀਕੀ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰ ਡ,

ਤਕਨੀਕੀ

ਪਲੇਸਮਟ, ਉਦਾਰਤਾ ਜ�

ਐਕਸੇਲਰੇਿਟਡ ਕਲਾਸੇਜ।
ਤਕਨੀਕੀ ਜ ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੇ ਸਮਟ ਕਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਇੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਮਾਪਦੰ ਡ�
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1.

ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ 85% ਤ� ਉਪਰ ਸਫਲ ਰਹਣਾ।

2.

ਿਵਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼।

3.

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ, ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਪ�ੇਰਣਾ ਦੀ ਚੰ ਗੇਰੀ ਿਡਗਰੀ ਦਾ
ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ।
ਪਾਠਕ�ਮ ਦਾ ਖੇਤਰ।

B.

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਿਤਆਰੀ ਕਲਾਸੇਜ ਅਤੇ/ਜ� ਅਕਾਦਿਮਕ ਦਖਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼
ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ।
1. ਨਯੂ ਯਾਰ੍ਕ ਸਟੇਟ ਨਰਧਾਰਨ ਜ� ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਪਿਰਖਯਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਇੱ ਕ ਖਾਸ
ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਘਾਟ ਪ�ਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2.

IV.

ਅਧਯਾਪਕ ਅਤੇ / ਜ� ਬਾਲ ਸਟੱ ਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼।

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲੈ ਵਲ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ:
A.

ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਅਤੇ ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਫਰਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਜ� ਿਮਆਰ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਰ

ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਵਚ ਬਰਾਬਰ �ਚ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਨ। ਬਰਾਬਰ
ਿਸਖਲਾਈ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਅਤੇ ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਲਾਸ
ਲਈ ਦੋਨ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
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B.

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਫਰਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਹ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਅਤੇ ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਿਬਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਣ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਅਤੇ ਰੀਜੇ�ਟ੍ਸ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ

ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
1.ਹਦਾਇਤੀ ਸਮੱ ਗਰੀ

5. ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ ਤਕਨੀਕਕ�

2.ਸਬਕ ਯੋਜਨਾ

6. ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਅਸੈਨ੍ਮੇ�ਟਸ

3.ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ

7. ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

4.ਸਮੱ ਗਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ

8. ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਦੇ ਯੰ ਤਰ
9.ਗਰੇਿਡੰ ਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ

C. ਇੱ ਕ ਰੀਜੇ�ਟਸ ਕਲਾਸ ਜ� ਰੀਜੇ�ਟਸ ਿਤਆਰੀ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਿਸਖਯਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਿਹਤ, ਕਾਬਲੀਅਤ, ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ
ਜ�ਦੀ ਹੈ।

V.ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਸੁਪਰਡੰ ਟ ਰਾਈ ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪ�ਮਖ
ੁੱ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਲੇ �ਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ।

ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪ�ਮੁੱਖ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਖਾਸ ਕੰ ਮ ਇਮਾਰਤ ਪਰਬੰ ਧਕ ਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧ ਹੋ ਸਕਦੇ

ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕੰ ਮ� ਲਈ, ਪਰ ਅੰ ਤ ਤਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਏਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। .
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