
 

 

ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬ)ਲ)! 
ਦ)ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਇਕ ਕuਸ਼ਲਤਾ ਅਤ2  ੰਪ4 ਤੀ ਹ6। 
 
 

 

 

 

 

ਤuਹਾਡ2ਬ8 ਚ2ਲਈ ਇ4 ਕ ਤ;ਵ8 ਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ੱ ਖਣਾ 
 ਲਾਹ2ਵ@ ਦ ਹ6। 

 

 ਦ)ਭਾਸ਼ੀ ਕuਸ਼ਲਤਾਵA ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂਨ ੰ ਕਾਲਜ ਅਤ2ਪ2ਸ਼2ਲਈ 

ਪਰਤੀਯ)ਗਤਾਬ4 ਧ ਰਸਹਣ ਸਵ4 ਚ ਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂਹਨ। 

 * ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਸਖਾਉਣਾ ਤuਹਾਡ2ਬ8ਚ2ਨ੍ ਿ ੰਉਨM A ਦੀ ਸ4ਵਭਅਤਾ ਨ੍ਾਲ 

ਇ4ਕ ਡ ਿੰਘਾ ਅਤ2 ਵਚਰਸਥਾਈ ਿਸ@ਿਬ@ਧ ਿਵਕਵਸਤ ਕਰਨ੍ ਿਵ4ਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰ2ਗਾ। 
* ਛ)ਟ2ਬ8ਵਚਆਂਕ)ਲ ਇ4ਕ)ਸਮQਕਈ ਭਾਸ਼ਾਿA ਨ੍ ਿੰ ਵਸ4ਖਣ ਦੀ ਿਵਲ4ਖਣ ਕਾਬਲੀਅਤ 
ਹuਿੰਦੀ ਹ6।  
* ਇ4ਕ ਤ;ਿ8ਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤuਹਾਡ2ਬ8ਚ2ਦੀ ਰਚਨ੍ਾਤਮਕ ਸ)ਚ 
ਅਤ2ਸਮ4ਵਸਆਿA ਹ4ਲ ਕਰਨ੍ ਦੀਆਂਕuਸ਼ਲਤਾਿA ਨ੍ ਿੰ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰ2ਗੀ।  
* ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਦੀ ਸAਝ ਕਰਨ੍ਾ ਤuਹਾਡ2ਬ8ਚ2ਨ੍ ਿੰ 
ਿਧ2ਰ2ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਿਢ@ਗ ਨ੍ਾਲ ਅਿੰਗਰ2ਜੀ ਵਸ4ਖਣ ਲਈ ਨ੍Tਹ ਪਰਦਾਨ੍ ਕਰਦਾ ਹ6। 
 
 

 * ਦ)ਿA ਿ8ਧ ਭਾਸ਼ਾਿA ਸਮ2ਤ ਗਰ6ਿ ਏਸ਼ਨ ੍ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ੍ ਿਾਲ2ਨ੍ੌਿਿਾਨ੍ ਕ)ਲ ਨ੍ੌਕਰੀ 
ਦ2ਿਧ2ਰ2 ਮWਵਕਆਂਤ4ਕ ਪਹuਿੰਚ ਹuਿੰਦੀ ਹ6। 
* ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਿਵ4ਚ, ਿਵਵਦਆਰਥੀ ਦ)ਭਾਸ਼ਾਿA ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਰ6ਵਡਟ 
ਅਤ2ਸੀਲ ਆਫ਼ ਬਾਈਵਲਟਰ2ਸੀ (Seal of Biliteracy) ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ2ਹਨ੍। 
* ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ)ਿ ਨ੍ ੇਦਰਸ਼ਾਇਆ ਹ6ਵਕ ਦ)ਭਾਸ਼ੀ ਪਰ)ਗਰਾਮA ਨ੍ੇ 
ਿਵਵਦਆਰਥੀਆਂਅਤ2ਪਵਿਰਾਰA ਦ2ਨZੀਿਵਆਂਿਵ4ਚ ਸuਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹ6।  
* ਦ)ਭਾਸ਼ੀ ਪਰ)ਗਰਾਮA ਬਾਰ2ਆਪਣ2ਸਕ ਲ ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਨ੍ਾਲ ਗ4ਲ਼ਬਾਤ ਕਰ 

 

ਹ2ਠ ਸਲਸਖਆਂਦuਆਰਾ ਆਪਣ2ਬ8 ਚ2ਦੀ ਉ ਦੀ ਮਾਤ- ਭਾਸ਼ਾ ਸ ੱ ਖਣ ਸਵ4 ਚ ਹਾਇਤਾ ਕਰ): 
 
 

- ਉਨM A ਨ੍ਾਲ ਰ)ਜਾਨ੍ਾ ਗਤੀਿਵਧੀਆ,ਂ ਿਵਿQਭAਡ2ਸਾਫ਼ ਕਰਨ੍ਾ, ਕਵਰਆਨ੍ਾ ਸਮ4ਗਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਿA ਡਰਾਈਿਵਿੰਗ ਅਤ2ਸ6ਰ ਕਰਨ੍ਾ, ਦ2ਦWਰਾਨ ੍ਗ4ਲਬਾਤ ਕਰ 
- ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਿਵ4ਚ ਉਨM A ਦ2ਨ੍ਾਲ ਇਕ4ਠ2 ਵਮਲ ਕ2ਗਾਓ ਅਤ2ਕਹਾਣੀਆਂਸuਣ\ 
- ਉਨM A ਨ੍ ਿੰ ਪੜMਕ2ਸuਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਰ2ਰੀ ਨ੍ਾਲ ਤuਹਾਡੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂਵਕਤਾਬA ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਬਾਰ2ਗ8ਲਬਾਤ ਕਰ) 
- ਆਪਣ2ਬ8ਵਚਆ ਨ੍ਾਲ, ਉਨM A ਦੀਆਂਬਹuਭਾਸ਼ਾਈ ਕuਸ਼ਲਤਾਿA ਨ੍ ਿੰ ਕਾਇਮ ਰ4ਖਣ ਿਵ4ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ੍ਲਈ, ਵਿਜ@ਦਗੀ ਭਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਿਵ4ਚ 

ਗ4ਲ ਕਰ 
 
 
http://www.cde.ca.gov/sp/cd/ce/documents/dllresearchpapers.pdf; http://www.earlyedgecalifornia.org/our-issues/dll/; http://fcd-
us.org/sites/default/files/Challenging%20Common%20Myths%20Update.pdf ਇਸ ਿਵਸ਼2 ਬਾਰ2 ਅਨ੍ੁਿਾਦ ਕੀਤੀ ਹ)ਈ ਿਵਡੀਓ ਇ4ਥ2 ਦ2ਖ): https://www.weareoneamerica.org/world-language-credit-translations; ਸੀਲ 

ਆਫ਼ ਬਾਈਵਲਟਰ2ਸੀ (Seal of Biliteracy) ਬਾਰ2 ਿਧ2ਰ2 ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ): http://sealofbiliteracy.org/ Collier, Virginia P. ਅਤ2 Wayne, Thomas P. ਡ ਅਲ ਲ`ਗuਏਿ ਐਿ ਕ2ਸ਼ਨ੍ ਫਾਰ ਏ ਟਰAਸਫਾਰਮਡ ਿਰਲਡ (Dual 
Language Education for a Transformed World)। Albuquerque: Fuente Press, 2012. ਵਪਿਰ@ਟ।  

SpeakYourLanguage.org 
    

 


