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ਨਵ� ਅਪ�ਵਾਸੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁ ਰਆ
ੂ ਤੀ ਇੰਟਰਿਵਊ ਲਈ
ਇੰਟਰਿਵਊ ਸਬੰਧੀ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼
ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
(Punjabi – Übersetzung durch externen Anbieter)

ਮੌਜੂਦਾ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜ� ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਅਪ�ਵਾਸੀ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ
(ਜਰਮਨੀ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ) ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕਰ ਰਹੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਿਵਚਲੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਬੁਿਨਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਿਜਹੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ
ਪਿਹਲੀ ਸਿਥਤੀ ਜਾਂ ਿਸਖਲਾਈ ਸਮੂਿਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਸਕੂ ਲ ਸੰਗਠਨ ਿਵੱਚ
ਿਦਲਚਸਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁ ਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪ�ਸ਼ਨ ਜੋ ਪਿਹਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ,
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਫ਼ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਵਰਗੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਹ
ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਫਲੈ ਸ਼ਬੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਬਿਸਡੀ ਘੰਿਟਆਂ ਜਾਂ
BuT ਉਪਾਵਾਂ (ਮੋਨੇਟਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਜੌਬਸ�ਟਰ ਦੀ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉਪਾਅ) ਲਈ ਸਬਿਸਡੀ ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ
ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਿਵੱਤੀ ਮੁੱਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਿਧਆਪਕਾਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ,
ਮਾਿਪਆਂ, ਰਖਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂ ਲ ਸਮਾਿਜਕ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ
ਸਬੰਧ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
(ਭਿਵੱਖ ਦੇ) ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਿਤਆਰ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਢਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਹਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਉਿਚਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ (ਮੇਜ਼ਬਾਨ) ਅਿਧਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਸਰੋਤ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ III (ਮੂਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿਭਆਸ) ਿਵੱਚ,
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਡੋ ਮੇਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਪ-ਹੁਨਰਾਂ (ਬੋਲਣਾ, ਪੜ�ਨਾ, ਿਲਖਣਾ, ਸੁ ਣਨਾ)
ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਅਨੁ ਭਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵ� ਅਪ�ਵਾਸੀ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਿਹੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਤਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ
ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪੱਧਰ, ਸਗ� ਪ�ੇਰਣਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਿਨਯੁ ਕਤੀ ਨੂੰ
ਂ ਾ ਹੈ।
ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਦ
ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤ� ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੋਲੋਨ ਦੀ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਸਕੂ ਲ-ਛੱ ਡਣ ਦੇ
ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਤ� ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪ�ਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਵਜ� ਸੰਭਵ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/
leistungen/abteilung04/48/anerkennung/auslaendische_schulzeugnisse/index.html)
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, Düsseldorf ਦੀ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਆਮ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
(http://www.brd.nrw.de/schule/schulrecht_schulverwaltung/Zeugnisanerkennung.html)
ProDaZ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://www.uni-due.de/prodaz/ 'ਤੇ ਨਵ� ਅਪ�ਵਾਸੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਕ
ਲਈ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਸੂ ਚੀ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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