ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂ ਲ ਵਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਮਆਰ
Advance (ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪ੍ਰ ) ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤਿਆਪ੍ਕ ਵਲੋਂ ਤਦੱਤਾ ਤਗਆ ਕੰਮ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਤਿਆਪ੍ਕ ਵਲੋਂ ਤਦਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਤਿਰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਹਾਤਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ I ਬੱਚਾ ਇੱਕਲਾ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਆਪ੍ਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ I
ਇੰਟਰਮੇਡੀਅਤ ਲੈ ਵਲ (ਦਰਤਮਆਨਾ ਲੈ ਵਲ ) ਇਸ ਲੈ ਵਲ ਤਵਚ ਬੱਚਾ ਅਤਿਆਪ੍ਕ ਦੁਆਰਾ ਤਦੱਤੀ ਗਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਸੇਿ ਤਵਚ ਆਪ੍ਣਾ ਕੰਮ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ I ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਾਂ
ਤਵਚ ਬੱਚਾ ਅਤਿਆਪ੍ਕ ਦੁਆਰਾ ਤਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਾਂ ਤਿਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਤਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਉਸ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਾਂ ਕੇ ਇਹ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਵੱਚ ਬੱਚੇ
ਨੂੰ ਅਤਿਆਪ੍ਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ I
ਬੇਤਸਕ ਲੈ ਵਲ :- ਬੱਚਾ ਤਸਰਿ ਅਤਿਆਪ੍ਕ ਵਲੋਂ ਤਦੱਤੀ ਗਈ ਮਦਦ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕਉ ਾਂ
ਕੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਵਚ
ਅਤਿਆਪ੍ਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ I
ਸ਼ੁ ਰਆ
ੂ ਤ ਤਵੱਚ:- ਬੱਚਾ ਆਪ੍ਣਾ ਕੰਮ ਤਸਰਿ ਅਤਿਆਪ੍ਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਤਦੱਤੀ ਗਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ I
ਬੱਚਾ ਤਕਸ ਲੈ ਵਲ ਤੇ ਪ੍ਹੁੰਚ ਤਗਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰਾਾਂ ਤੈ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ :A ) ਬੱਚਾ ਅਤਿਆਪ੍ਕ ਵਲੋਂ ਤਨਰਿਾਤਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਇੱਕਲਾ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਤਬਨਾ ਤਕਸੇ ਦੀ ਮਦਦ
ਦੇ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ I ਜਦੋ ਬੱਚਾ ਇਹ ਜਾਤਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਅਤਿਆਪ੍ਕ ਦੁਆਰਾ ਤਦਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ
ਆਪ੍ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ I
B ) ਕਈ ਇਹੋ ਤਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਅਕਤਟਤਵਟੀਜ਼ ਜਾਾਂ ਸਕੂ ਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਦੱਤਾ ਤਗਆ
ਹੈ ਤਜਸ ਨੂੰ ਕੇ ਕਲਾਸ ਤਵੱਚ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਤਗਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤਿਰ ਕੋਈ ਨਵੀ ਾਂ ਐਕਟੀਤਵਟੀ ਜਾਾਂ ਨਵਾਾਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਕੰਮ ਜੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਤਹਲੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿਆਪ੍ਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਤਦੱਤੀ I
ਅਤਿਆਪ੍ਕ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ I
C ) ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਹਦਾਯਤ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਤਿਆਪ੍ਕ ਦੁਆਰਾ ਤਦਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਹਾਤਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਕ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤਿਆਪ੍ਕ ਦੁਆਰਾ ਤਦਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ i ਅਤੇ ਤਕ ਉਹ ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਤਹਦਾਇਤਾਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ I
D ) ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਅਤਿਆਪ੍ਕ ਵਲੋਂ ਤਦਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਤਹਦਾਯਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਜਰੂਰਤ ਪ੍ੈਣ ਤੇ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ I ਜਾਾਂ ਤਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਾਂ ਬਹੁਤ
ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ I
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