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TAKE YOUR PLACE 
ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਆਿਣੇ ਬੱਪਚਆ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਿ੍ਰਭਾਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਪਦਸ਼ਾ 
ਪਨਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹੋ ਉਹ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਪਵੱਪਦਅਕ ਉਿਲਬਿੀ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਲੰਮੇਂ ਭਪਵੱਖ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਿੂਰਣ ਿ੍ਰਭਾਵ ਿਾਏਗਾ।

ਅਿੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਭਪਵੱਖ ਬਾਰੇ ਿੂਪਚਤ ਫੈਿਲੇ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇਿ ਗਇਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Take Your Place ਇੱਕ ਅਪਜਹਾ ਿ੍ਰਗੋਰਾਮ ਹੈ ਪਜਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 13-19 
ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਕੂਲ ਜਾ ਂਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਦੇ ਿੜ੍ਾਈ ਦੇ ਪਵਕਲਿਾ ਂਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਨੌਰਫੌਕ, ਿੁਫੌਕ, 
ਕੈਂਬਪਰੱਜਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਿੀਟਰਬੌਰੋ ਪਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਾ।ਂ ਿਾਡੇ ਿਾਰਟਨਰਾ ਂ
ਪਵੱਚ ਿਾਰੀਆ ਂਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਿਟ ਐਂਪਜਲਾ ਪਵੱਚ 
ਿਾਰੀਆ ਂਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਿਕੂਲਾ ਂਅਤੇ ਿਮੁਦਾਇਆ ਂਪਵੱਚ ਿਾਡ ੇਕੰਮ ਪਵੱਚ ਯਨੂੀਵਰਪਿਟੀਆ ਂਅਤ ੇਕਾਲਜਾ ਂਦਾ 
ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ ਇਹ ਿਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਕਹੜੀ 
ਚੀਜ਼ ਿ੍ਰਪੇਰਤ ਕਰਦੀ ਹ ੈਇਿ ਦਾ ਭਾਵ ਪਵਪਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਰੂੀ ਰੇਂਜ ‘ਤ ੇਕਾਰਜ਼ਸ਼ਾਲਾਵਾ ਂ
ਅਤੇ ਿਸ਼ੈਨਾ ਂਪਵਚੱ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹ ੋਿਕਦਾ ਹ।ੈ 

NEACO ਪਾਰਟਨਰ:

*Department for Education, Graduate Labour Market 
Statistics 2017 pub 24 April 2017

ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ

£10,000
ਸਾਲਾਨਾ ਗਰੈਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ*
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ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਾਈ 
ਦੇ ਪਾਥਵੇਅ
ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜ਼ਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ ਜੇਕਰ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾ ਂਵੀ ਕਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ 
ਜਦੋਂ ਭਕਵੱਖ ਦੀ ਯੋਜ਼ਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾ ਂਲਈ 
ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਕ ਉਹ ਕਕੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯੋਜ਼ਨਾਬੰਦੀ 
ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹਰੈ; ਉਨ੍ਾ ਂਲਈ ਜੋ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ।

ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ GCSEs, A-levels ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਂਇੱਕ ਅਿਰੈਂਪਟਿਪਸ਼ੱਿ ਜਾ ਂਪਡਗਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਿਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਾ ਂ
ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉੱਚ ਪਵੱਪਦਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾ ਂਨੌਜਵਾਨਾ ਂਦੀ ਿਫ਼ਲ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਈਿਟ ਐਂਪਜਲਾ 
ਪਵੱਚ ਿਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੀਆ ਹਨ। ਪਭੰਨ-
ਪਭੰਨ ਰਹ ਪਤੰਨ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆ ਂਪਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ - ਅਕਾਦਪਮੱਕ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ 
ਕੰਮ-ਆਿਾਪਰਤ।

ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਕਿ ੇਹੋਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਚੰਗਾ ਪਵਕਲਿ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ 
ਿੂਰਾ ਲਾਭ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੀ ਲੱਭਣਾ ਮਹੱਤਵਿੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਲਈ ਵਿੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇ - ਕਾਫੀ ਿਪਹਲਾ ਂਪਵਕਲਿਾ ਂ‘ਤੇ ਪਵਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ 
ਚੰਗਾ ਪਵਚਾਰ ਹੈ।

ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾ ਂਸਮਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਵਾਲੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਪਰ ਕਵਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ, 
ਕਸੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਵੱਚ 
ਬਦਲਵੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਅਕਾਦਕਮਕ ਪਾਥਵੇਅ 
ਅਕਾਦਪਮਕ ਿਾਥਵੇਅ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਆਮ ਰੂਟ ਹੈ। 
ਬਹੁਤ ਿਾਰ ੇਪਵਪਦਆਰਥੀ ਇਹ ਿਾਥਵੇਅ A-levels ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ 
ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਡਗਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ masters ਜਾ ਂPHD 
ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

Foundation Degree ਉਨ੍ਾ ਂਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ ਜੋ ਆਿਣੀ ਅੰਪਤਮ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿੜ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇ
ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਜਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੇਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇ 
ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿੜ੍ਦ ੇਹਨ।

ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਪਾਥਵੇਅ 
ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਿਾਥਵੇਅ ਕੰਮ-ਆਿਾਪਰਤ ਹੁਨਰਾ ਂ‘ਤੇ ਕੇਂਦਪਰੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਜਦੋਂ ਉਹ ਿੜ੍ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾਵਾ ਂਇੱਕ ਫੁੱਲ-ਟਾਇਮ 
ਪਡਗਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਿਾਥਵੇਅ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਉਿੀ ਤਰ੍ਾ ਂ
ਪਜਵੇਂ A-levels ਕਰਦ ੇਹਨ। ਿਫਾ 6 ਦੇਖੋ।

ਕੰਮ-ਆਧਾਕਰਤ ਪਾਥਵੇਅ
ਉੱਚ ਿੱਿਰ ਦੀਆ ਂਅਿਰੈਂਪਟਿਪਸ਼ੱਿਾ ਂਅਤੇ ਪਡਗਰੀ ਅਿਰੈਂਪਟਿਪਸ਼ੱਿਾ ਂ
ਉਨ੍ਾ ਂਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਢੁਕਵੀਂਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਿੜ੍ਨ ਵੇਲੇ 
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋਣ। ਉਹ 16 ਿਾਲ ਤੋਂ ਵੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਪਕਿ ੇਵੀ 
ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ 
ਚਾਰ ਿਾਲ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲੈ ਿਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਦੋਨੋਂ  ਉੱਚ ਅਤੇ ਪਡਗਰੀ 
ਅਿਰੈਂਪਟਿਪਸ਼ੱਿ ਰੂਟਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਿੀਂ ਇੱਕ ਿੂਰੀ ਪਡਗਰੀ ਵਾਲੀ ਯੋਗਤਾ 
ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹੋ। ਿਫਾ 6 ਦੇਖੋ।

ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੱਕ ਉਚੇਰੇ ਲਰੈਵਲ ‘ਤੇ 
ਨੌਕਰੀਆ ਂਕਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੈਰੀਅਰ ਪਵੱਚ ਅੱਗੇ 
ਜਾ ਿਕਦ ੇਹਨ। ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਮਾਲਕ ਹੁਣ 
ਕਪਹੰਦ ੇਹਨ ਪਕ ਪਬਨੈਕਾਰ ਹੁਣ ਪਡਗਰੀ 
ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਿੜ੍ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੜ੍ਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਨੂੰ 

ਕਤਆਰ ਕਰਨਾ। 

ਤੁਿੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰ 
ਿਕਦ ਹ ੋtakeyourplace.ac.uk/
parents-choosing-a-pathway

ਅਕਾਦਕਮਕ 
ਪਾਥਵੇਅ

ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ 
ਪਾਥਵੇਅ

ਕੰਮ 
ਆਧਾਕਰਤ 
ਪਾਥਵੇਅ

BTEC Level 4
NVQ Level 4
HNC ਅਤੇ HND

NVQ Level 4

NVQ Level 5

ਉਚੇਰੀ ਅਿਰੈਂਪਟਿਪਸ਼ੱਿ

ਪਡਗਰੀ ਅਿਰੈਂਪਟਿਪਸ਼ੱਿ

Foundation  
Degree

ਬੈਚਲਰ ਪਡਗਰੀ

Masters Degree  
ਜਾ ਂDoctorate

A Level

GCSE

BTEC Level 3
NVQ Level 3

BTEC Level 2
NVQ Level 2

ਸਾਲ 
12-13

ਸਾਲ 
9-11
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ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਆਧਾਕਰਤ 
ਪਾਥਵੇਅ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਵਸ਼ੇ
•  ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਿ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
•  ਕਾਨੂੰਨ
•  ਅਕਾਊਂਂਟੈਂਿੀ
•  ਏਅਰੋਿਿੇਿ
•  ਬੈਂਪਕੰਗ 

•  ਪਰਕਰੂਟਮੈਂਟ
•  ਉੱਚ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਾਲੀ ਇਜੰਨੀਪਰੰਗ
•  ਲਾਇਫ਼ ਿਾਇਿੰ 

•  ਿਾਇਬਰ ਿੁਰੱਪਖਆ
•  ਐਂਬੂਲੈਂਿ ਿੇਵਾਵਾਂ
•  ਹਵਾਬਾਜੀ
•  ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਿਰਵੇਖਣ
•  ਪਿਵਲ ਇਜੰਨੀਪਰੰਗ
•  ਮਨੁੱਖੀ ਵਿੀਲੇ
•  ਚਾਰਟਰਡ ਿ੍ਰਬੰਿਨ
•  ਪਨਊਕਲੀਅਰ ਇਜੰਨੀਪਰੰਗ
•  ਆਊਟਿਾਇਡ ਬਰੌਡਕਾਿਟ ਇਜੰੀਨੀਪਰੰਗ
•  ਿਸ਼ੂ ਪਚਪਕਤਿਾ ਨਰਪਿੰਗ
•  ਿੰਗੀਤ ਿ੍ਰਡੋਕਸ਼ਨ
•  ਗੇਮਜ਼ ਪਡਜਾਇਨ
•  ਪਬਜਨੈਿ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ...

ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਪਾਥਵੇਅ

ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾਵਾ ਂਪਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 
ਿ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੌਬ ਦੀਆ ਂਪਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਭੂਪਮਕਾਵਾ ਂਜਾ ਂਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਿੈਕਟਰਾ ਂਨਾਲ ਿੰਬੰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। 

ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਲੋੜੀਂਦ ੇਹੁਨਰ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਨ 
ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਡਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ 
ਪਜਨ੍ਾ ਂਦੀ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕੈਰੀਅਰ ਪਵੱਚ 
ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਂਪਿੱਪਖਆ ਦੇ ਉਚੇਰ ੇਲੈਵਲਾ ਂ‘ਤੇ ਜਾਣ 
ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾਵਾ ਂਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਕੀਤੀ 
BTEC

•  ਕਾਲਜਾ ਂਪਵੱਚ ਅਤੇ ਅਿਰੈਂਪਟਿਪਸ਼ੱਿਾ ਂਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪਵਕਲਿ ਦੀ 
ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ

•  ਉਚੇਰੀ ਪਿੱਪਖਆ ਲਈ UCAS ਿੁਆਇਟੰ ਕਮਾਓ 

Higher National Certificate (HNC)

•  ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

•  ਇੱਕ ਿਾਲਾ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਡਗਰੀ ਕੋਰਿ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ

•  ਇੱਕ ਪਡਿਲੋਮੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ

Higher National Diploma (HND)

•  ਇਹ ਿੂਰਾ ਹੋਣ ਪਵੱਚ ਦੋ ਿਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ (ਜਾ ਂਹਾਇਰ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਰਟੀਪਫਕੇਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਾਲ)

•  ਲਗਭੱਗ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਡਗਰੀ ਕੋਰਿ ਦੇ ਦੂਜ ੇਿਾਲ ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਹੈ

•  ਪਿੱਖਣ ਦੀ ਕੰਮ ਦੇ ਿਥਾਨ ਆਿਾਪਰਤ ਸ਼ੈਲੀ

•  ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਟ (ਇੱਕ ਪਡਗਰੀ ਦੇ ਿਪਹਲੇ ਦੋ 
ਿਾਲ ਹੋ ਿਕਦ ੇਹਨ)

National Vocational Qualification (NVQ)

•  ਕਾਰਜ਼ਿਥਲ ਪਵੱਚ ਟੈਿਟ ਯੋਗਤਾਵਾਂ

•  ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਪਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਪਫਰ ਕੰਮ 
ਨਾਲ ਿੰਬੰਪਿਤ ਕਾਰਜਾ ਂਲਈ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ:

 •   ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੁਲਾਕਂਣ - ਜੋ ਤਿੁੀਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਉਿ ਲਈ ਿ੍ਰਮਾਣ ਪਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 •   ਪ੍ੇਖਣ - ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਂਣਕਰਤਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਚਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਕ ਕੀ ਲੋੜੀਂਦ ੇਕੰਮ ਕੀਤ ੇਜਾ ਿਕਦ ੇਹਨ।

•  ਲੈਵਲ ਜੌਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਮਆਰਾ ਂ‘ਤੇ ਆਿਾਪਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਪਜਵੇਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਮਆਰ ਿੂਰ ੇਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਤਾ ਂਹਰੇਕ 
ਯਪੂਨਟ ਨੂੰ ਿਾਈਨ ਔਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

•  ਿਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਤਰਾ ਪਵੱਚ ਿੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ।

ਦ ਲੋਅ ਡਾਊਨ | ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿ੍ਰਦਾਪਤਆ ਂਲਈ ਉਚੇਰੀ ਪਿੱਪਖਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਇਡ | 76 | ਦ ਲੋਅ ਡਾਊਨ | ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿ੍ਰਦਾਪਤਆ ਂਲਈ ਉਚੇਰੀ ਪਿੱਪਖਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਇਡ

ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਕੀਮਤੀ 
ਸਥਾਨਾਤਂਰਣਯੋਗ ਹੁਨਰ 
ਪ੍ਾਪਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਜਸ ਦੀ 
ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਕਤਆ ਂਨੂੰ ਕਾਰਜ਼ ਸਥਲ 
‘ਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹਰੈ ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਿਮਪੱਿਆ 
ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਟੀਮ ਵਰਕ, ਯਤਨ 
ਅਤੇ ਿੰਚਾਰ।

49%
ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਕੰਖਆ ਕਜਹੜੇ ਉਚੇਰੀ 

ਕਵੱਕਦਆ ਵਾਲੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ 
ਹਨ*

*ਪਿੱਪਖਆ ਪਵਭਾਗ - ਉਚੇਰੀ ਪਿੱਪਖਆ ਪਵੱਚ ਭਾਗ ਦੀਆ ਂਦਰਾ:ਂ ਅਕਾਦਪਮਕ ਿਾਲ 2006/2007-2015/2016
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ਕੰਮ-ਆਧਾਕਰਤ ਪਾਥਵੇਅ

ਦ ਲੋਅ ਡਾਊਨ | ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿ੍ਰਦਾਪਤਆ ਂਲਈ ਉਚੇਰੀ ਪਿੱਪਖਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਇਡ | 98 | ਦ ਲੋਅ ਡਾਊਨ | ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿ੍ਰਦਾਪਤਆ ਂਲਈ ਉਚੇਰੀ ਪਿੱਪਖਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਇਡ

“ਪਡਗਰੀ ਅਿਰੈਂਪਟਿਪਸ਼ਿੱ ਨੇ ਕੈਲਪਵਨੱ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 
ਉਿ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਨਰਪਿਗੰ ਪਵਚੱ ਜਾਣਾ ਚਾਪਹਆ ਅਤ ੇਇਿ ਨੇ ਉਿ 
ਨੂੰ ਕਲਾਿਰਮੂ-ਆਿਾਪਰਤ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਿ੍ਰਕੈਟੀਕਲ, ਔਨ-ਦ-ਜੌਬ 
ਟਰੇਪਨੰਗ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਤ ੇਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਿਪਕਆ ਜਦੋਂ ਉਹ 
ਿੜ ੍ਪਰਹਾ ਿੀ।”

ਜੌਰਜ – ਿਰੇੈਂਟ

ਪਡਗਰੀ ਅਿਰੈਂਪਟਿਪਸ਼ੱਿ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਨਾਲ Jaguar Land Rover ਿਥਾਨਕ 
ਯਨੂੀਵਰਪਿਟੀਆ ਂਨਾਲਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਅਕਧਐਨ ਉਚੇਰੀ ਅਤੇ ਪਡਗਰੀ 
ਅਿਰੈਂਪਟਿਪਸ਼ੱਿਾ ਂਇੱਕ ਉਚੇਰ ੇਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 
ਿੜ੍ਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਦ ੇਹਨ। ਅਿਰੈਂਪਟਿ ਪਵੱਚ ਤਨਖਾਹ 
ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ 
ਯੋਗਤਾਵਾ ਂਿ੍ਰਾਿਤ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਅਤੇ ਇਿ ਪਵੱਚ ਕੋਈ 
ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਫੀਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ - ਇਿ ਪਵੱਚ ਿਰਕਾਰ 
ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਾਝਂਾ ਫੰਡ ਲਗਾਇਆ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਪਡਗਰੀ ਅਿਰੈਂਪਟਿਪਸ਼ੱਿਾਂ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆ ਂ
ਪਕਿਮਾਂ ਹਨ। ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਅਿਰੈਂਪਟਿਪਸ਼ੱਿ ਦੇ ਆਿਣ ੇ
ਇੱਕ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਿੂਰਣ ਬੈਚਲਰ ਪਡਗਰੀ ਜਾ ਂ
ਮਾਿਟਰ ਪਡਗਰੀ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੌਿੀ 
ਅਤੇ ਗਾਊਨ ਪਵੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬਣਦੇ ਹਨ!

ਉਦਯੋਗਾ ਂਦੀ ਪਵਸ਼ਾਲ ਰੇਂਜ ਪਵੱਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਕਿਮਾ ਂ
ਦੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆ ਂਲਈ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆ ਂਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਕਿਮ 
ਦੀਆ ਂਅਿਰੈਂਪਟਿਪਸ਼ੱਿ ਉਿਲਬਿ ਹਨ। 

ਯੋਗਤਾਵਾ ਂਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਕੀਤੀ 
ਉਚੇਰੀ ਅਤੇ ਕਡਗਰੀ ਅਪਰੈਂਕਟਸਕਸ਼ੱਪ

•  ਕੰਮ ਨੂੰ ਿੜ੍ਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜੋ - ਅਿਰੈਂਪਟਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰਪਰਿਤ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੱਤਾ ਪਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

•  ਕਾਲਜ਼, ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਜਾ ਂਇੱਕ ਪਿਖਲਾਈ ਿ੍ਰਦਾਤ ੇਕੋਲ 
ਿੜ੍ਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

•  ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਿੰਬੰਪਿਤ ਕੰਮ-ਆਿਾਪਰਤ, ਅਕਾਦਪਮਕ ਜਾ ਂ
ਿੰਯੁਕਤ ਯੋਗਤਾਵਾ ਂਜਾ ਂਪਕੱਤਾਕੁੰਨ ਯੋਗਤਾਵਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ

•  ਇੱਕ ਿੂਰਣ ਬੈਚਲਰ ਜਾ ਂਪਡਗਰੀ ਅਿਰੈਂਪਟਿ ਨਾਲ ਮਾਿਟਰ 
ਪਡਗਰੀ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰੋ

•  ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਫੀਿ ਨਹੀਂ - ਪਿਖਲਾਈ ਦੀਆ ਂਲਾਗਤਾ ਂ
ਨੂੰ ਿਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ 
ਹੈ

•  ਤਨਖਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰ ੋ- ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 
ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਅਤੇ 
ਪਡਗਰੀ ਅਿਰੈਂਪਟਿ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

*Department for Business, Innovation and Skills.

90% 
ਅਪਰੈਂਕਟਸਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਰੈਂਕਟਸਕਸ਼ੱਪ 
ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 

ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਕਖਆ*

71% 
ਸਮਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਕੋਲ

ਅਪਰੈਂਕਟਸਕਸ਼ੱਪ ਉਚੇਰੀ ਅਤੇ 
ਪਡਗਰੀ ਅਿਰੈਂਪਟਿਪਸ਼ੱਿ ਪਵੱਚ 
ਪਤੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: 

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
(ਕੰਿਨੀ ਵਰਕਿਲੇਿ ਪਵੱਚ 
ਪਥਉਰੀ ਨੂੰ ਿ੍ਰੈਕਪਟਿ ਪਵੱਚ 
ਪਲਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ) 

ਅਪਰੈਂਕਟਸ

(ਉਹ ਿੰਗਠਨ ਜੋ  
 ਜੌਬ ਪਿਛਲੀ ਪਥਉਰੀ ਨੂੰ 

ਪਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ)

ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਦਾਤਾ

ਉਚੇਰੀ ਅਤੇ ਪਡਗਰੀ ਅਿਰੈਂਪਟਿਪਸ਼ੱਿਾ ਂਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਦੇਖuੋniversity.which.co.uk

ਵਰਤਮਾਨ ਮੌਪਕਆ ਂਲਈ ਦੇਖ ੌgov.uk

ਇੱਕ ਅਿਰੈਂਪਟਿਪਸ਼ਿੱ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਿਖੱਣ, ਿਰੂੀ 
ਤਰ੍ਾ ਂਪਵੱਤ ਿਪੋਸ਼ਤ ਪਿਖਲਾਈ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਨ 
(ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਾ ਿੜ੍ਾਈ ਦਾ ਿਮਾ!ਂ), 
ਇਡੰਿਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਿ੍ਰਾਿਤ ਅਿਰੈਂਪਟਿਪਸ਼ਿੱ 
ਯਗੋਤਾਵਾ ਂਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਤਮ 
ਪਵਿੀ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਵਿੇਰੇ ਿ੍ਰਪੇਰਤ 
ਪਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਭਾਲ ਪਵੱਚ ਹਾ ਂਪਜਨ੍ਾ ਂ
ਅਦੰਰ ਲੈਵਲ 4 ਦੀ ਅਿਰੈਂਪਟਿਪਸ਼ਿੱ ਪਵਚੱ 
ਦਾਖ਼ਲ ਹਣੋ ਲਈ ਪਨਊਨਤਮ ਯਗੋਤਾਵਾ ਂ
ਹਣੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਿ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ 
ਵਾਿਤਪਵਕੱ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹਵੋ।ੇ ਅਿਰੈਂਪਟਿ ਿਾਡ ੇ
ਵਰਤਮਾਨ ਿਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਾ ਂਿਮਾਨ ਿੇਅ 
ਿਕੇਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਰੂੁ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਅਤੇ ਪਦਨ ਇੱਕ ਤੋਂ 
ਿਾਡੀ ਿਥਾਈ ਵਰਕਫੋਰਿ ਦਾ ਪਹੱਿਾ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

ਨੇਲ ਬਾਕਸਟਰ 
ਰਣਨੀਪਤਕ ਵਰਕਫੋਰਿ ਮਨੇੈਜ਼ਰ, Aviva
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ਨੌਰਫੌਕ

ਐਂਕਜਲਾ 
ਰਸਕਕਨ 
ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ
ਕੈਂਬਕਰੱਜ

ਈਸਟੌਨ ਐਂਡ 
ਓਟਲਰੈ ਕਾਲਜ਼
ਈਸਟੌਨ

ਕਾਲਜ਼ ਔਫ ਵਰੈਸਟ 
ਐਂਕਜਲਾ
ਕੈਂਬਕਰੱਜ

ਵਰੈਸਟ ਐਂਕਜਲਾ 
ਕਾਲਜ਼
ਕਕੰਗਜ਼ ਕਲਨ

ਵਰੈਸਟ ਸੁਫੌਕ ਕਾਲਜ਼
 ਬਰੀ ਸੈਂਟ ਐਡਮੰਡਜ਼ 

ਕੈਂਬਕਰੱਜ ਰੀਜ਼ਨਲ 
ਕਾਲਜ਼
ਕੈਂਬਕਰੱਜ

ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ ਔਫ਼ 
ਕੈਂਬਕਰੱਜ
ਕੈਂਬਕਰੱਜ

ਐਂਕਜਲਾ 
ਰਸਕਕਨ 
ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ
ਪੀਟਰਬਰਗ

ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ 
ਔਫ ਸੁਫੌਕ
ਇਪਸਕਵਚ

ਸੁਫੌਕ ਕਨਊ ਕਾਲਜ਼
ਇਪਸਕਵਚ

ਈਸਟੌਨ ਐਂਡ 
ਓਟਲਰੈ ਕਾਲਜ਼
ਓਟਲਰੈ

ਨੌਰਕਵਚ 
City College
ਨੌਰਕਵਚ

ਨੌਰਕਵਚ 
ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ ਔਫ ਦ 
ਆਰਟਸ
ਨੌਰਕਵਚ

ਈਸਟ ਕੋਸਟ 
ਕਾਲਜ਼
ਲੋਵਰੈਸਟੌਫਟ

ਈਸਟ ਕੋਸਟ 
ਕਾਲਜ਼
ਗਰੇਟ ਯਾਰਮਾਊਥ

ਸੁਫੌਕ

ਕੈਂਬਕਰੱਜਸ਼ਾਇਰ  
ਅਤੇ ਪੀਟਰਬਰਗ

ਪੀਟਰਬਰਗ ਰੀਜ਼ਨਲ 
ਕਾਲਜ਼
ਪੀਟਰਬਰਗ

ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ ਸੈਂਟਰ 
ਪੀਟਰਬਰਗ
ਪੀਟਰਬਰਗ

ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ ਔਫ਼ 
ਈਸਟ ਐਂਕਜਲਾ
ਨੌਰਕਵਚ

ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ ਜਾ ਂ
ਕਾਲਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ 

ਿੜ੍ਨ ਲਈ ਿਹੀ ਜਗ੍ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਆਿਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ -  
ਪਵਚਾਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਫੈਕਟਰ ਪਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਦ ਕੋਰਸ
ਕੋਰਿ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਿਕਦ ੇਹਨ - ਵੈਬਿਾਇਟਾ ਂ‘ਤੇ ਿ੍ਰਾਿਿੈਕਟਾ ਂ
ਪਵੱਚ ਕਵਵਰਣਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਿਣੇ ਪਵਕਲਿਾ ਂਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਐਂਟਰੀ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋ - ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾਵਾ ਂ
ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਖਾਿ ਪਵਪਸ਼ਆ ਂਪਵੱਚ ਪਨਊਨਤਮ UCAS 
ਿੁਆਇਟੰ ਜਾ ਂਗਰੇਡ)।

ਉਿਲਬਿ ਦੂਜੀਆ ਂਸੰਭਾਵਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖ ੋ- ਪਵਦੇਸ਼ ਪਵੱਚ ਿੜ੍ਨ ਦੇ ਮੌਪਕਆ ਂ
ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਭਪਵੱਖ ਦੀ ਇਡੰਿਟਰੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿੰਬੰਿ।

ਸਥਾਨ 
ਪਵਕਲਿਾ ਂਨੂੰ ਵਿੇਰੇ ਿੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਵਿੀ ਹੈ ਉਿ 
ਿਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਜੱਥ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰਪਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

•  ਘਰ ਤੋਂ ਪਕੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ?
•  ਕੈਂਿਿ ਹੈ ਜਾ ਂਸ਼ਪਹਰ-ਆਿਾਪਰਤ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ?
•  ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚ?

ਪ੍ਕਸੱਧੀ 
ਪਕਿੇ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਜਾ ਂਕਾਲਜ਼ ਦੀ ਿ੍ਰਪਿੱਿੀ ਹਰ ਪਵਸ਼ੇ ਪਵੱਚ ਅਲੱਗ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਇਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਉਿ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਜਾ ਂਕਾਲਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਿ ਕੋਰਿ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦ ੇਹੋਣ ਪਜਨ੍ਾ ਂਪਵੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ 
ਮਾਣਦ ੇਹਨ, ਟੀਪਚੰਗ ਿਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਿ੍ਰੇਪਰਤ ਕਰਦ ੇਹੋਣ।

ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਰੈਂਪਕੰਗ ਿੂਚੀ – timeshighereducation.com

ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਰੈਂਪਕੰਗ – thestudentsurvey.com

ਰੋਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿੜ੍ ਪਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜ ੇਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾ ਂਤੋਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਵੱਖਰਾ 
ਿ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਾ ਂਲਈ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਭਵ 
ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਪਵਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਇਡੰਿਟਰੀ ਪਲੰਕ ਹਨ ਪਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕੋਰਿ ਪਵੱਚ 
ਜੋਪੜਆ ਪਗਆ ਹੈ? 

ਕੈਰੀਅਰ ਪਵਭਾਗ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ੋਅਤੇ ਦੇਖੋ ਪਕਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਿ ਿ੍ਰਦਾਨ 
ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ - ਕੀ ਉਹ ਪਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਿੁਰੱਪਖਅਤ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦ ੇਹਨ? 

ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਜਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ
ਆਫ਼ਰ ‘ਤੇ ਹਜਾਰਾ ਂਪਵੱਪਦਅਕ ਕੋਰਿਾ ਂਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਲਈ ਿਚਮੁੱਚ ਕੁੱਝ 
ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਪਜਆ ਂਨਾਲ - ਮਾਪਹਰਾ ਂਦੇ ਿੜ੍ਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ - 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹ ਪਵਸ਼ਾ ਿੜ੍ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਜਿ ਨੂੰ ਉਹ 
ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

“ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿੈਪਲਆ ਂਦਾ ਿਮਰੱਥਨ ਕਰ ੋਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੋਰਿ/ਿੰਿਥਾ ਬਾਰੇ ਿ੍ਰਸ਼ਨ ਿੁੱਛਣ ਅਤੇ ਿਤਾ 
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕਰ ੋਤਾ ਂਪਕ ਉਹ ਇੱਕ ਿੂਪਚਤ 
ਪਵਕਲਿ ਪਤਆਰ ਕਰ ਿਕਣ*” 

ਹੌਲੀ ਬੌਡਰੈਨ
ਐਡਪਮਸ਼ਨਜ਼ ਮੈਨੇਜ਼ਰ,  
ਿੁਫੌਕ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ
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ਇਕੱਲੇ ਈਸਟ ਐਂਕਜਲਾ ਕਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕਬਲਕੁੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀਆ ਂਅਤੇ 
ਅੱਠ ਹੋਰ ਕਵੱਕਦਅਕ ਕਾਲਜ਼ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 
ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਵਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਰੈ। 

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆ ਂਸੰਭਾਵਨਾਵਾ:ਂ 

87% 
ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾ ਂਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਕਲਆ ਹਰੈ  

 ਅਤੇ 70% ਗਰੈਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾ ਂਨੂੰ
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ਓਪਨ ਡੇਜ਼

“ਅਿੀਂ ਭੂਗਪੋਲਕ ਿੀਮਾਵਾ ਂਅਦੰਰ ਿੱਤ ਓਿਨ 
ਡਜੇ਼ ਪਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਏੋ ਹਾ ਂਪਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਅਿੀਂ ਖੁਦ 
ਤਅੈ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਇਹ ਿ੍ਰਪਕਪਰਆ ਦਾ ਇੱਕ 
ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਭਾਗ ਿੀ। ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਯਨੂੀਵਰਪਿਟੀ 
ਵਲੱ ਦੇਪਖਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਰੂ ਹ ੋਗਈ 
ਜ ੋਉਿ ਨੂੰ ਪਿਪੱਿਆ ਂਿਤਾ ਲੱਪਗਆ - ਮੈਂ ਇਿ 
ਨੂੰ ਿੱਚਮੱੁਚ ਿਿੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾ,ਂ ਇਹ ਉਹ 
ਿਥਾਨ ਹ ੈਪਜੱਥੇ ਮੈਂ ਰਪਹਣਾਿਿਦੰ ਕਰਦੀ ਹਾ।ਂ 
ਯਨੂੀਵਰਪਿਟੀਆ ਂਇੱਕ ਬਾਲਗ ਬਣਨ ਬਾਰੇ 
ਵੀ ਹਨ, ਤਹੁਾਡ ੇਖੰਭਾ ਂਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ 
ਇਹ ਓਿਨ ਡਜੇ਼ ‘ਤ ੇਸ਼ਰੂੁ ਹੁਦੰਾ ਹ”ੈ

ਜੌਹਨ – ਿਰੇੈਂਟ

“ਨੌਰਪਵਚ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਔਫ ਦ ਆਰਟਿ (NUA) ਪਵਖੇ 
ਟੀਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਪਤਆਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਪਿਰਜ਼ਨਾਤਪਮਕ ਉਦਯੋਗਾ ਂਨਾਲ ਪਮਲ ਕੇ ਕੰਮ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਪਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਿਮਰੱਥਨ ਦੇਣ ਲਈ 
ਟੀਮ ਨੇ ਨਵੀਆ ਂਕੋਪਸ਼ਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਪਵਕਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਿ 
ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ NUA Profile, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੁਨਰਾ ਂਦੇ 
ਪਵਕਾਿ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮਯੁਕਤ ਿ੍ਰਣਾਲੀ। 

ਇਿ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਕੁੱਲ ਨਵੀਂ ਿਕੀਮ ਹੈ ਪਜਿ ਦਾ ਨਾਮ 
ਹੈ Creative Internship Scheme. ਇਹ ਲਘੂ 
ਰਚਨਾਤਪਮਕ ਉਦਯੋਗਾ ਂਨੂੰ ਗਰੈਜੂਏਟਾ ਂਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਿਮਰੱਥ 
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਜਨ੍ਾ ਂਦਾ ਿਕੀਮ ਦੇ 12 ਹਫ਼ਪਤਆ ਂਲਈ 
ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਮਰੱਥਨ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਸਾਰਾਹ ਸਟੀਡ 
ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪਨਰਦੇਸ਼ਕ, ਨੌਰਪਵਚ 
ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਔਫ਼ ਆਰਟਿ
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ਓਪਨ ਡੇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਲਜਾ ਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਭਵ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਚਮੁੱਚ 
ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਵਧੀ ਹਰੈ। ਕੁੱਲ ਕਮਲਾ ਕੇ ਕੋਰਸਾ,ਂ ਸਕੁਵਧਾਵਾ ਂਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ ਜਾ ਂਕਾਲਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਰ 
ਵੇਰਵੇ ਕਮਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹਰੈ।

ਗਤੀਪਵਿੀਆ ਂਵਰਤਮਾਨ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤ ੇਿਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਭਰੀਆ ਂ
ਹੋਣਗੀਆ ਂਜ ੋਪਕਿ ੇਵੀ ਿਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇ
ਬੱਚ ੇਦੀ ਿਥਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਹਿਾਿ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉੱਥ ੇਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗ।ੇ ਇਰਦ-ਪਗਰਦ ਦ ੇਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ 
ਿਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ੋ- ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਾ ਹ ੈਪਜੱਥ ੇਤੁਿੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਰਪਹੰਦਾ 
ਦੇਖੋਗ?ੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥ ੇਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ?

ਪਦਨ ਭਰ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਹੋਣਗੀਆ,ਂ ਪਜਵੇਂ ਕੋਰਿਾ ਂਅਤ ੇਪਵਸ਼ ੇਦੇ 
ਖੇਤਰਾ ਂ‘ਤ ੇਿੇਸ਼ਕਾਰੀਆ।ਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਿਣ ੇਚੁਣ ੇਹੋਏ ਪਵਸ਼ ੇਦ ੇਅਪਿਐਨ 
ਬਾਰ,ੇ ਜਾ ਂਪਕਿ ੇਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਿ੍ਰੇਪਰਤ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰ 
ਿਕਦਾ ਹ!ੈ

ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਹਾਊਪਿੰਗ ਅਤ ੇstudent Finance ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭਾਵ 
ਹ ੈਪਕ ਤੁਿੀਂ ਿੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਕਦੇ ਹ ੋਪਕ ਿਭ ਪਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
ਪਜਆਦਾਤਰ ਓਿਨ ਡੇਜ਼ ਇੱਕ ਿੂਰਨ ਕੈਂਿਿ ਟਰੂ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗ,ੇ 
ਪਜਿ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਰਾਹੀਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਜ ੋਇਿ 
ਬਾਰ ੇਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਜਾਣਦੇ ਹੋਣ।

ਓਿਨ ਡੇਜ਼ ‘ਤ ੇਅਕਿਰ ਇੱਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇਗਾ 
ਪਜੱਥ ੇਤੁਿੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਕਿਮ ਦੀਆ ਂਿਮਰੱਥਨ ਿੇਵਾਵਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹ ੋਪਜਵੇਂ ਪਕ ਤੰਦਰੁਿਤੀ, ਐਡਪਮਸ਼ਨ, ਖੇਡਾ,ਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ 
ਅਤ ੇਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ।

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਓਿਨ ਡੇਅ ਲਈ ਪਮਤੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ, ਤਾ ਂਬਹੁਤ 
ਿਾਰੀਆ ਂਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀਆ ਂਜਾ ਂਕਾਲਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਿ ਿਮੇਂ ‘ਤ ੇਟਰੂ ਦੀ 
ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗ ੇਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਢੁਕਵਾ ਂਹੋਵ।ੇ ਬਹੁਤ ਿਾਪਰਆ ਂਕੋਲ 
ਵਰਚੁਅਲ ਟਰੂ ਵੀ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੈਂਿਿ ਅਤ ੇਿੁਪਵਿਾਵਾ ਂਪਕਹੋ 
ਪਜਹੀਆ ਂਹਨ। 

ਪਮਤੀਆ ਂਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਟਰੂਾ ਂਲਈ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ੋ
takeyourplace.ac.uk/open-days 

ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਾ ਂਪਬੰਦੂਆ ਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤ ੇਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਦੇ ਪਵਕਲਿਾ ਂਦਾ 
ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰੋ:

ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰੈਕਕਲਸਟ

A. ਕੋਰਿ ਅਤੇ ਪਵਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ

B. ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

C. ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ

D. ਸ਼ਪਹਰ ਜਾ ਂਕੈਂਿਿ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ

E. ਸ਼ੁਹਰਤ/ ਰੈਂਪਕੰਗ

F. ਿੁਪਵਿਾਵਾ ਂ(ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਰਹਾਇਸ਼)

G. ਵਜੀਫੇ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ

ਓਪਨ ਡੇ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ,ਂ ਉਹ ਪ੍ਸ਼ਨ ਕਲਖੋ ਕਜਨ੍ਾ ਂਦਾ ਤੁਸੀਂ 
ਉੱਤਰ ਲਰੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ। ਚੀਜਾ ਂਕਜਵੇਂ: 

1.  ਹਾਲ ਹੀ ਦ ੇਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਕਨ੍ਾ ਂਕੈਰੀਅਰਾ ਂਪਵੱਚ ਗਏ ਹਨ?

2.  ਕੋਰਿ ਪਵੱਚ ਪਕੰਨੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਹਨ?

3.  ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਲੈਕਚਰਾ ਂਪਵੱਚ ਪਕੰਨਾ ਿਮਾ ਂਪਬਤਾਉਂਦੇ ਹਨ?

4.  ਕੀ ਪਵਦੇਸ਼ ਪਵੱਚ ਿੜ੍ਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪਮਲਦੇ ਹਨ? 

5.  ਪਕਹੜੀਆ ਂਖੇਡਾ ਂਅਤ ੇਿਮਾਜ਼ ਿ੍ਰਿਤਾਵ ‘ਤ ੇਹਨ? 

6.  ਪਕਹੜੀ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਿਹਾਇਤਾ ਉਿਲਬਿ ਹ?ੈ 

ਪਵਪਦਆਰਥੀ UCAS search.ucas.com ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਿ ਦੇ 
ਪਵਕਲਿਾ ਂਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭ ਿਕਦ ੇਹਨ
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“ਬਹੁਤ ਿਾਰ ੇਪਿਰਜਾਨਤਪਮਕ ਪਡਗਰੀ ਕੋਰਿਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ 
ਇਟੰਰਪਵਊ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਨਾਲ 
ਪਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤਿੁੀਂ ਇਟੰਰਪਵਊ ‘ਤੇ ਜਾਦਂੇ 
ਹੋ ਤਾ ਂਿੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਰੁਚੀਆ ਂਨੂੰ 
ਦਰਿਾਉਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਿੁਆਇਟੰ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇੱਕ ਪਵਿੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਪੌਤਕ ਜਾ ਂਪਡਪਜਟਲ ਕਾਿੀ 
ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਤਿੁੀਂ ਗੇਮਜ਼ ਪਡਜਾਇਨ 
ਪਵੱਚ ਪਦਲਚਿਿੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੇਮਜ਼ ਪਡਜਾਇਨ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਪਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋਵੋ।

ਇਹ ਦਿੱਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਿਾਇਟ 
‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਕ ਉਹ ਆਿਣੀਆ ਂਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਦਾ 
ਆਯੋਜਨ ਕਦੋਂ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।”

ਕਲਨ ਕਸੰਪਕਕਨ, 
ਪਰਕਰੂਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਮੈਨੇਜ਼ਰ
ਨੌਰਪਵਚ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਔਫ਼ ਦ ਆਰਟਿ 

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 
ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ ਲਈ
ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ ਜਾ ਂਕਾਲਜ਼ ਕਵੱਚ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਅਰਜੀਆ ਂਭੇਜਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਇੱਕ 
ਔਨਲਾਇਨ ਕਸਸਟਮ UCAS ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ 
ਕਰਨ।

ਇੱਕ ਿੇਰੈਂਟ/ਦੇਖਭਾਲ ਿ੍ਰਦਾਤਾ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜੀ 
ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ UCAS ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਫਰ ਵੀ, UCAS ਇੱਕ ਪਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਅਤੇ 
ਮੈਗਜੀਨ ਿਮੇਤ, ਮਾਪਿਆ ਂਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿ੍ਰਦਾਪਤਆ ਂਲਇ 
ਬਹੁਤ ਿਾਰੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਿਾਰ ੇਪਵਪਸ਼ਆ ਂਲਈ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਿੰਜ ਕੋਰਿਾ ਂਤੱਕ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਿੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀਆ ਂ
ਜਾ ਂਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਿ ‘ਤੇ ਿਮਾਨ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਲਈ ਹੋ ਿਕਦ ੇ
ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਿਣੀ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ‘ਭੇਜੋ’ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, 
ਤਾ ਂਇਹ ਿਪਹਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿਕੂਲ ਜਾ ਂਕਾਲਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਪਜਆ ਜਾਦਂਾ 
ਹੈ, ਨਾ ਪਕ ਪਿੱਪਿਆ ਂUCAS ਨੂੰ। ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕੂਲ 
ਵਾਿਤੇ ਬਹੁਤ ਿਾ ਿੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਿੰਦਰਭ, 
ਇਿ ਲਈ ਆਖਰੀ ਪਮੰਟ ਤੱਕ ਅਰਜੀਆ ਂਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ 
ਮਹੱਤਵਿੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਜੀ ਕਵੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹਰੈ?

1. ਰਕਜਸਟਰ ਕਰੋ ‘ਅਿਲਾਈ’ ਕਰਨ ਲਈ

2. ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵੇ

3. ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ

4. Student finance – ਇੱਕ ਿਿਾਰਨ ਿਮੀਪਖਆ, ਤੁਹਾਡਾ 
ਬੱਚਾ ‘ਿਟਡੂੈਂਟਿ ਲੋਨਜ਼ ਕੰਿਨੀ’, slc.co.uk ਰਾਹੀਂ student 
Finance ਲਈ ਅਿਲਾਈ ਕਰੇਗਾ 

5. ਕੋਰਸ ਦੇ ਕਵਕਲਪ – ਿੰਿਥਾ ਅਤੇ ਕੋਰਿ 

6. ਪੜ੍ਾਈ ਦਾ ਇਕਤਹਾਸ – ਿੈਕੰਡਰੀ ਿਕੂਲ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆ ਂਯੋਗਤਾਵਾਂ

7. ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕਤਹਾਸ – ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆ ਂਲਈ

8. ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਕਥਨ – ਆਿਣੀਆ ਂਰੁਚੀਆ,ਂ ਹਨੁਰਾ ਂਅਤ ੇਤਜ਼ਰਬ ੇ
ਦ ੇਬਾਰੇ ਤਹੁਾਡ ੇਬਚੱ ੇਦਾ ਪਵਵਰਣ

9. ਸੰਦਰਭ – ਇੱਕ ਅਪਿਆਿਕ, ਐਡਵਾਇਜ਼ਰ ਜਾ ਂਿ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਲੋਂ 
ਪਲਖਤੀ ਿੁਝਾਵ। ਿਕੂਲ ਜਾ ਂਕਾਲਜ਼ ਅਰਜੀਆ ਂਲਈ, ਇਹ ਿੈਕਸ਼ਨ 
‘ਅਿਲਾਈ’ ਪਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪਦਖਾਇਆ ਜਾਏਗ ਪਕਉਂਪਕ ਇਿ ਦਾ ਿ੍ਰਬੰਿ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਕੂਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

“ਇੱਕ ਿੇਰੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ UCAS ਅਰਜੀ 
‘ਤੇ ‘ਨਾਮਾਪਂਕਤ ਨਾਮ’ ਵਜੋਂ ਿੂਚੀਬੱਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ 
(ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਇਿ ਅਰਜੀ ਬਾਰੇ ਇਿ ਪਵਅਕਤੀ ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ), ਿਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀਆ ਂ
ਪਬਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿੱਪਿਆ ਂਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ 
ਦੇਣਗੀਆ”ਂ 

ਹੌਲੀ ਬੌਡਰੈਨ,
ਐਡਪਮਸ਼ਨਜ਼ ਮੈਨੇਜ਼ਰ  
ਿੁਫੌਕ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ
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ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਕਥਨ

ਇੱਕ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਕਥਨ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਜਾ ਂਕਾਲਜ਼ 
ਨੂੰ ਪਦਖਾਉਣ ਅਤੇ ਆਿਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਪਵੱਚ ਪਲਖਣ ਲਈ ਪਮਲਦਾ ਹੈ ਪਕ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਜੀ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਿਮਾ ਂਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕੂਲ 
ਇਿ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਕਥਨ ਲਗਭੱਗ 500 ਸ਼ਬਦ ਜਾ ਂਇੱਕ ਿਫ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਕਥਨ ਕਲਖਣ ਲਈ 
ਸੁਝਾਵ:

  ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਵਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਿਆਨ ਕੇਂਦਪਰੱਤ ਕਰ ੋ

  ਇੱਕ ਿਾਕਾਰਾਤਪਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ 
ਪਦਲਚਿਿ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ?

  ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਇਿ ਪਵਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਪਕਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ 
ਇਿ ਪਵੱਚ ਪਦਲਚਿਿੀ ਪਕਉਂ ਹੈ? ਪਵਸ਼ੇ ਲਈ ਆਿਣੇ 
ਪਗਆਨ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਪਦਖਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕਰੋ। 

  ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆ ਂਗਤੀਪਵਿੀਆ ਂਦੀ ਿੂਚੀ 
ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਉਿ ਪਵਸ਼ੇ ਅਨੁਿਾਰ ਪਕਵੇਂ ਅਨੁਕੂਲ 
ਹਨ।

  ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਪਕਹੜੀਆ ਂ
ਪਦਲਚਿਿ ਚੀਜਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਰਿ ਲਈ 
ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿਹੀ ਪਵਅਕਤੀ ਪਕਉਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ।

  ਉਹ ਪਕਨ੍ਾ ਂਕਲੱਬਾ ਂਅਤੇ ਗਤੀਪਵਿੀਆ ਂਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ? 

  ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਜੀਵਨ ਪਵੱਚ ਪਕਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ 
ਿਾਉਣਗੇ?

  ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਿਮਾਨ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਕਥਨ ਨੂੰ ਿਾਰ ੇਿੰਜ 
ਪਵਕਲਿਾ ਂਲਈ ਭੇਜਣ - ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਦੇ ਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਨਾ 
ਦਰਿਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਿੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਜਾ ਂਕਾਲਜ਼ ਪਵੱਚ ਇਿ ਰਾਹੀਂ 
ਅਿਲਾਈ ਕਰਨ ucas.com/students

ਇੱਥੋਂ ਮਾਪਿਆ ਂਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿ੍ਰਦਾਪਤਆ ਂਲਈ 
ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰੋ
UCAS.com/parents
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UCAS ਟਾਇਮ 
ਟ੍ਾਇਲ 
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ਜੂਨ–ਸਤੰਬਰ

ਿਾਲ 12 ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਫਿੈਲਾ 
ਕਰਦ ੇਹਨ ਉਹ ਕੀ ਿੜ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਕੱਥ ੇਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇ
ਹਨ। ਿਾਲ 12 ਦ ੇਅਤੰ ‘ਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇ
ਬਚੱ ੇਨੂੰ UCAS.com ਪਵਚੱ 
ਿਜੰੀਪਰਿਤ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਓਿਨ ਡੇਜ਼ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 
ਗਰਮੀਆ ਂਚੰਗਾ ਿਮਾ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਿਾਲ 13 ਪਵੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗ ੇ
ਿਰ ਅਪੰਤਮ ਪਵਕਲਿ ਪਤਆਰ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾ ਂਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਓ ਪਕ ਤਿੁੀਂ ਉਿ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ 
ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿੇਰੇ ਿਮਾ ਂਪਦਓ 
ਪਜਿ ਪਵੱਚ ਉਹ ਪਦਲਚਿਿੀ ਲੈਂਦਾ 
ਹੋਵੇ। 

ਸਤੰਬਰ-ਦਸਬੰਰ

ਿਾਲ 13 ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂ
ਲਈ ਿਾਰੀ UCAS ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਪਵਕਲਿਾ ਂਅਤੇ ਪਵਅਕਤੀਗਤ 
ਕਥਨਾ ਂਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਕੂਲ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਮਾ ਂਿੀਮਾ 
ਤੈਅ ਕਰਦ ੇਹਨ।

15 ਅਕਤੂਬਰ

ਔਕਿਫੋਰਡ ਅਤੇ ਕੈਂਬਪਰੱਜ 
ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀਆ ਂਪਵਖੇ ਪਕਿ ੇ
ਵੀ ਕੋਰਿ ਲਈ, ਜਾ ਂਮੈਡੀਿਨ, 
ਵੈਟਨਰੀ ਮੈਡੀਿਨ/ਿਾਇਿੰ, ਅਤੇ 
ਦੰਦ ਪਚਪਕਤਿਾ ਪਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਾਰ ੇ
ਕੋਰਿਾ ਂਲਈ ਅਰਜੀਆ ਂਵਾਿਤੇ 
ਿਮਾ ਂਿੀਮਾ ਹੈ।

15 ਜਨਵਰੀ

UCAS ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਾਰ ੇ
ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਿਾ ਂਲਈ 
ਿਮਾ ਂਿੀਮਾ। ਿਕੂਲਾ ਂਨੂੰ ਅਰਜੀਆ ਂ
ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੰਦਰਭ 
ਪਲਖਣ ਲਈ ਿਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ - ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਮਾ ਂਿੀਮਾ ਦੀ 
ਜਾਚਂ ਕਰੋ। ਇਿ ਪਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆ ਂਅਰਜੀਆ ਂ‘ਤੇ 
ਉਦੋਂ ਪਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ 
ਉਨ੍ਾ ਂਅਰਜੀਆ ਂ‘ਤੇ ਿ੍ਰਪਕਪਰਆ 
ਿੂਰੀ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਪਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿਮਾ ਂ
ਿੀਮਾ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾ ਂਿ੍ਰਾਿਤ ਕੀਤਾ 
ਪਗਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਮਾ ਂਿੀਮਾ ‘ਤੇ 
ਕੁੱਝ ਕੋਰਿ ਬੰਦ ਹੋ ਿਕਦ ੇਹਨ।

ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ

ਿੇਸ਼ਕਸ਼ਾ ਂਉਿ ਿਮੇਂ ਿਹੁੰਚ 
ਿਕਦੀਆ ਂਹਨ ਜਦੋਂ ਅਰਜੀ 
ਪਮਲਦੀ ਹੈ। ਿਾਰ ੇਉੱਤਰ ਿ੍ਰਾਿਤ 
ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ 
ਆਿਣੇ ਅੰਪਤਮ ਦੋ ਚੋਣ ਦੀ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਿਪਹਲਾ ਪਵਕਲਿ 
ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਵਕਲਿ।

ਇਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 
‘ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਵੈਿ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

25 ਫਰਵਰੀ UCAS Extra 
ਓਿਨ। ਦੇਖੋ UCAS.com

ਫਰਵਰੀ-ਜੂਨ 

Student Finance ਲਈ 
ਅਰਜੀਆ ਂਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਾਖਲ 
ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਿਕਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ 
ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਇੱਕ ‘ਫੰਪਡੰਗ 
ਗਾਰੰਟੀ’ ਿਮਾ ਂਿੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਡੈਡਲਾਇਨ ਲੰਘ ਗਈ 
ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਆਰਪੰਭਕ ਪਮਤੀ ਦੁਆਰਾ 
ਪਵੱਤੀ ਿਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਪਮਲ ਿਕਦਾ 
ਹੈ। Student Finance 
England ਲਈ gov.uk ‘ਤੇ 
ਔਨਲਾਇਨ ਅਿਲਾਈ ਕਰੋ।

ਪਵਪਦਆਰਪਥਆ ਂਨੂੰ ਆਿਣੇ ਪਦ੍ੜ 
ਪਵਕਲਿ ‘ਤੇ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ 
ਅਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੁਲਾਈ

BTEC ਨਤੀਜੇ ਿ੍ਰਕਾਪਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇ
ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

ਕਲੀਅਪਰੰਗ ਖਾਲ੍ੀ ਿਥਾਨਾ ਂਨੂੰ 
UCAS.com ‘ਤ ੇਿੂਚੀਬਿੱ 
ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤ ੇਇਿ ਨੂੰ 
ਯਨੂੀਵਰਪਿਟੀਆ ਂਅਤ ੇਕਾਲਜਾ ਂ
ਦੁਆਰਾ ਪਨਯਪਮਤ ਰੂਿ ਪਵੱਚ 
ਅਿੱਡਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ 
ਤਹੁਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਰਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ 
ਪਜਿ ਦੀ ਤਿੁੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹ ੇਹੁਦੰੇ 
ਹ,ੋ ਤਾ ਂਬਾਅਦ ਪਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ 
ਕਰੋ। ਕਲੀਅਪਰੰਗ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 
ਿਤਬੰਰ ਤਕੱ ਉਿਲਬਿ ਹ।ੈ

ਜੁਲਾਈ/ ਅਗਸਤ

ਨਤੀਪਜਆ ਂਦਾ ਪਦਨ - ਨਤੀਪਜਆ ਂ
ਨੂੰ ਿਕੂਲ ਰਾਹੀਂ ਿ੍ਰਕਾਪਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ UCAS Track 
‘ਤੇ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਦੱਤ ੇਜਾਦਂੇ 
ਹਨ। ਉਹ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਪਜਨ੍ਾ ਂਨੇ 
ਉਮੀਦ ਵਾਲੇ ਨਤੀਪਜਆ ਂਨੂੰ ਿ੍ਰਾਿਤ 
ਕਰ ਪਲਆ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਆਿਣੇ 
ਪਵਕਲਿ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਜਨ੍ਾ ਂਨੇ ਅਜੇ 
ਿੂਰਾ ਿ੍ਰਾਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ 
ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰ 
ਿਕਦ ੇਹਨ ਜਾ ਂਕਲੀਅਪਰੰਗ ਲਈ 
ਜਾ ਿਕਦ ੇਹਨ।

ਸਤੰਬਰ/ਅਕਤੂਬਰ

ਕੋਰਿ ਿਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਪਵੱਚ ਜਾ ਂ
ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਪਵਚ ਆਰੰਭ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ!

15  
ਜਨਵਰੀ A*

15 
ਅਕਤੂਬਰ

UCAS.COM
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ਤੰਦਰੁਸਤੀ 

“ਕਸਰਤ”

“ਹੱਸ ਲਓ”

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿੜਾ੍ਈ ਦੇ ਅੰਪਤਮ ਿਾਲ ਿਖ਼ਤ ਫੈਿਪਲਆ ਂ
ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਭਰਿੂਰ ਿਪਮਆ ਂਵਾਲੇ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਪਜਹੜ ੇ
ਆਤਮ ਿਨਮਾਨ, ਅਵਿਾਦ ਅਤੇ ਲਚਕਿੁਣੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾ ਂ
ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਈਿਟ ਐਂਪਜਲਾ ਪਵੱਚ, ਅਿੀਂ ਿੰਜ ਲਓ; 
ਬੇਹਤਰ ਮਪਹਿੂਿ ਕਰੋ ਬਾਰੇ ਪਿੱਖਣ ਲਈ ਮਾਨਪਿਕ 
ਿਵੱਿਥ ਚੈਪਰਟੀ ਕੈਂਬਪਰੱਜਸ਼ਾਇਰ, ਿੀਟਰਬਰਗ ਐਂਡ 
ਿਾਊਥ ਪਲੰਕਨਸ਼ਾਇਰ (CPSL) Mind ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ 
Stress LESS ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ 
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Stress LESS ਲਈ ਸਰਲ ਕਵਧੀਆਂ

Stress LESS ਲਓ

#Take5challenge

“ਸਾਹ”

ਗਰੇਡ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ! Stress LESS ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕਵਧੀਆ ਂਉਪਲਬਧ ਹਨ ਕਜਨ੍ਾ ਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਾਨਕਸਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

Stress LESS ਲਈ ਸਰਲ ਕਵਧੀਆਂ

ਸਮਾ ਂਪ੍ਬੰਧਨ 
ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜ਼ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕਰ ੋਤਾ ਂਪਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪਵੱਚ ਮਪਹਿੂਿ ਕਰਨ। 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਕ ਉਹ ਸ਼ੌਕੀਆ ਕੰਮਾ ਂਅਤੇ ਦੋਿਤਾ ਂਲਈ 
ਵਿੇਰੇ ਿਮਾ ਂਪਨਕਾਲਣ।

ਨੀਂਦ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਕ ਤੁਿੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇਾ ਬੱਚਾ ਿੂਰੀ ਨੀਂਦ 
ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੇ।

ਕਸਰਤ 
ਥੋੜ੍ੀ ਪਜਹੀ ਕਿਰਤ - ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿ ਪਮੰਟ ਦੀ ਿੈਰ ਜਾ ਂ
ਿਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣਾ - ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ

ਹੱਸ ਲਓ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਹੱਿਣਾ 
ਮਾਨਪਿਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਹ
ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਿਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਿੰਜ ਪਮੰਟ ਪਨਕਾਲਣਾ 
ਮਾਨਪਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।

“ਕੁੱਝ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਜਲਦੀ ਿਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ 
ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਿੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਿਕਦ ੇ
ਹਨ, ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰੰਭ ਪਵੱਚ, ਦੋਿਤਾ ਂਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰ 
ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਪਹ ਕੇ। ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਕੋਰਿ, ਦੋਿਤ ਬਣਾਉਣ, ਆਮ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਿਪਹਲੀ ਵਾਰ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਿੁਤੰਤਰ ਰਪਹਣ ਬਾਰੇ ਪਚੰਤਾਵਾ ਂਹੋ 
ਿਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਿਾਰੀਆ ਂਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਲਜ਼ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂ
ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਿਤ ਿਥਾਨ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 
ਿੰਬੰਪਿਤ ਮਾਿ ੇਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿ੍ਰਦਾਤ ੇਉਨ੍ਾ ਂਪਕਿ ੇਵੀ ਮੁੱਪਦਆ ਂ
ਨੂੰ ਿਾਝਂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਜਹੜੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਿੁੱਤਰ ਜਾ ਂਿੁੱਤਰੀ ਨੂੰ 
ਭਾਵਨੁਾਤਪਮਕ ਜਾ ਂਮਾਨਪਿਕ ਪਿਹਤ ਬਾਰੇ ਹੋ ਿਕਦ ੇਹਨ 
ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀਆ ਂਦੀ ਕੌਂਿਪਲੰਗ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਿੇਵਾ ਨਾਲ 
ਿੰਿਰਕ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ।”

ਸੁਜਰੈਨ ਡਕਰਉ,
ਪਡਿਟੀ ਹੈਡ, ਕੌਂਿਪਲੰਗ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ, ਐਂਪਜਲਾ ਰਿਪਕਨ 
ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ

ਉਹ ਕਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

StressLESSTake5

StressLESScampaign

cpslmind.org.uk/what-we-do/
campaigns/stress-LESS

ਪੰਜ ਛੋਟੀਆ ਂਤਬਦੀਲੀਆ;ਂ
ਪੰਜ ਹਫ਼ਕਤਆ ਂਲਈ;
ਚੰਗਾ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਿੋਚਦੇ ਹੋ ਪਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦਬਾਅ ਮਪਹਿੂਿ ਕਰ 
ਪਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਪਿਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਿੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ! ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਿੋਜੀਸ਼ਨ 
ਨੂੰ ਿਮਝੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਿਮਝਦੇ ਹੋ ਪਕ ਉਹ ਪਕਿੇ ਹੋਰ ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਿਥਾਨਕ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਗੁਿਤ ਿਮਰੱਥਨ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆ ਂ
ਹਨ।

YMCA 
(ਕੈਂਬਕਰੱਜ ਅਤੇ ਪੀਟਰਗਰਬ)
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01733 373175 
www.theymca.org.uk

Centre 33 
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01223 316488 
www.centre33.org.uk

ਪਮਲਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿ 
ਵੈਬਿਾਇਟ ‘ਤੇ ਉਿਲਬਿ ਹੈ www.youngminds.org.uk

“ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾ ਂਪਕ 75% ਮਾਨਪਿਕ ਪਬਮਾਰੀਆ ਂਬੱਚੇ ਦੇ 
18ਵੇਂ ਜਨਮਪਦਨ ਪਵੱਚ ਿਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾ ਂਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆ ਂ
ਹਨ, ਤਤਕਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਿਾ 
ਰਹੇ ਹਾ।ਂ 

ਮਾਨਪਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਵੱਿਥ ਪਕਵੇਂ ਰਪਹਣਾ ਹੈ ਇਿ ਬਾਰੇ 
ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਜਹਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਟਲੂ ਦੇਣ ਲਈ ਿਿਾਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਿਕਦ ੇਹਨ। 
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮਾਪਿਆ,ਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿ੍ਰਦਾਪਤਆ,ਂ ਦੋਿਤਾ,ਂ ਿਪਰਵਾਰ, ਿਕੂਲਾ,ਂ 
ਕਾਲਜਾ ਂਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀਆ ਂਨੂੰ ਿਮਰੱਥਨ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਅਿੀਂ CPSL Mind ਪਵਖੇ ਆਿਣੇ Stress LESS 
ਿੰਿਾਿਨਾ ਂਨੂੰ ਪਵਕਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਰੌਬ ਅਰਲ, 
ਕੰਿੇਨ ਅਤੇ ਕਪਮਉਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਡ, ਕੈਂਬਪਰੱਜਸ਼ਾਇਰ, 
ਿੀਟਰਬਰਗ ਅਤੇ ਿਾਊਥ ਪਲੰਕਨਸ਼ਾਇਰ (CPSL) Mind

“ਨੀਂਦ” “ਸਮਾ ਂਪ੍ਬੰਧਨ”
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STUDENT FINANCE 

ਕਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੋਨ

UK ਦ ੇਪਵਪਦਆਥੀਆ ਂਲਈ ਪਟਊਸ਼ਨ ਫੀਿ ਲੋਨ ਪਟਊਸ਼ਨ ਦੀ ਿਰੂੀ ਲਾਗਤ 
ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਪਿੱਪਿਆ ਂਯਨੂੀਵਰਪਿਟੀ ਪਵਚੱ ਜਾਦਂਾ ਹ ੈਇਿ ਿ੍ਰਕਾਰ 
ਤਹੁਾਡਾ ਬਚੱਾ ਕਦੇ ਵੀ ਿਿੈ ੇਨੰੁ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। 2018 ਪਵਚੱ ਸ਼ਰੁ ੂਹਣੋ ਵਾਲੇ 
ਕੋਰਿਾ ਂਲਈ ਯਨੂੀਵਰਪਿਟੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਲਜ਼ ਿਰੂ-ੇਿਮੇਂ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਤੋਂ 
ਹਰ ਿਾਲ £9,250 ਵਿੂਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਰੱਖਰਖਾਵ ਲੋਨ

ਆਿਣੀ ਆਜੀਪਵਕਾ ਲਾਗਤਾ ਂਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਇੱਕ 
ਰੱਖਰਖਾਵ ਲੋਨ ਲਈ ਅਿਲਾਈ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਪਰਹਾਇਸ਼, 
ਭੋਜਨ, ਯਾਤਰਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆਪਦ। ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 
ਪਮਲ ਿਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਕੱਥ ੇਿੜ੍ੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਿਪਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਪਕੰਨੀ ਹੈ।

ਇਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਕ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਿਪਰਵਾਰਾ ਂਤੋਂ ਆਏ ਬੱਚੇ ਵਿੇਰੇ 
ਪਵੱਤੀ ਿਹਾਇਤਾ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

Student Finance ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਿਣਗੇ ਪਕ ਉਿ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇ 
ਿੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਪਕੰਨੇ ਿੈਿ ੇਉਿਾਰ ਲੈ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਨੂੰ ਿਪਰਵਾਰਕ 
ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ 
ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਮਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਚਾਰ ਪਦੰਦਾ ਹੈ ਪਕ 
ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਵੱਚ ਬਾਹਰ ਲੰਡਨ ਪਵੱਚ ਰਪਹਣ 
ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਕੰਨ ਿੈਿ ੇਪਮਲਣ ੇ
ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਂਅਤੇ 
ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਪਕੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਕੱਥੇ ਰਹਕ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ?

ਅਧਕਕਤਮ 
ਰੱਖਰਖਾਵ ਲੋਨ 
2018/19

ਘਰ ਵਪੱਚ ਰਹਪੰਦ ੇਹੋ £ 7324

ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਪ 
ਰਹੇ ਹੋ

£ 8700

ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੰਡਨ ਵਪੱਚ ਰਹਪ 
ਰਹੇ ਹੋ

£ 11,354

... ਦੀ ਪਰਕਵਾਰਕ 
ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ 
ਪਰਕਵਾਰ

... ਦਾ ਇੱਕ 
ਵਕਦਕਆਰਥੀ ਲੋਨ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ

ਪੇਰਰੈਂਟ ਅਨੁਮਾਨਕਤ 
ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ...

£25,000 ਜਾਂ ਘੱਟ £ 8700 £ 0

£ 30,000 £ 8076 £ 624

£ 35,000 £ 7452 £ 1248

£ 40,000 £ 6828 £ 1872

£ 45,000 £ 6204 £ 2496

£ 50,000 £ 5579 £ 3121

£ 55,000 £ 4955 £ 3745

£ 60,000 £ 4331 £ 4369

£ 62,187 £ 4054 £ 4646

ਹਾਰਵ ੇਦ ੇਿਰੇੈਂਟ ਿ੍ਰਤੀ ਿਾਲ £624 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਰਵ ੇ
ਦੀਆ ਂਆਜੀਪਵਕਾ ਲਾਗਤਾ ਂਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ 
ਹਨ (ਭਜੋਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤਾ,ਂ ਿਮਾਪਜਕ ਗਤੀਪਵਿੀਆ,ਂ 
ਘਰੇਲੂ ਵਿਤਆੂ,ਂ ਕੱਿੜੇ, ਪਕਤਾਬਾ)ਂ।

ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਦੀ ਅਵਿੀ ਦੇ 38* ਹਫ਼ਪਤਆ ਂਲਈ ਹਾਰਵੇ 
ਦੀ ਪਰਹਾਇਸ਼ £145* ਿ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਿ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ ਪਬੱਲ ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਪਬਜਲੀ, ਗੈਿ ਅਤੇ ਕਨਟੈਂਟ ਬੀਮਾ 
(ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਿਾਨ ਤੋਂ)।* 

*ਪਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਪਜਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ 
ਅਤੇ ਅਵਿੀ ਦਾ ਿਮਾ ਂਹਰ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਦਾ ਅਲੱਗ 
ਹੋਵੇਗਾ

ਹੈਂਡੀ ਬੱਜਟ ਟਲੂ: 

studentcalculator.org 
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖ ੋ 
takeyourplace.ac.uk/
parents-finances

ਹਾਰਵੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ £8700 ਹਰੈ

ਪ੍ਤੀ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ ਸਾਲ ਹਾਰਵੇ 
ਦਾ ਕਕਰਾਇਆ ਹਰੈ

ਹਾਰਵੇ ਦੀ ਆਜੀਕਵਕਾ ਲਾਗਤ ਹਰੈ

ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਦੀ ਅਵਿੀ ਦੇ 
38 ਹਫ਼ਪਤਆ ਂਲਈ ਹਾਰਵੇ ਦੀ 
ਆਜੀਪਵਕਾ ਲਾਗਤ £83.95ਹੈ।

 

ਹਾਰਵੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਊਟਗੋਇਗੰ 

£ 5510

£ 3190

£ 8700

ਹਾਰਵੇ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ ਕਵੱਚ 
ਆਪਣਾ ਪਕਹਲਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੈ

ਉਿ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੋਨ £9250 ਦਾ ਹਰ ਿਾਲ 
ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਪਵੱਚ ਆਿਣੀ ਿੜ੍ਾਈ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਹੈ। 
ਉਿ ਦੀ ਆਿਣੇ ਿੇਰੈਂਟ ਦੀ £30,000 ਦੀ ਿਪਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ 
ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਪਹਣ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ, 

ਉਿ ਕੋਲ ਰੱਖਰਖਾਵ ਲੋਨ £8076 ਦਾ ਿ੍ਰਤੀ ਿਾਲ ਹੈ। 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਕ ਤੁਿੀਂ Student 
Finance ਨੂੰ ਦੱਿੋ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾ ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਰਟਨਰ ਕੋਲ ਕਵੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਕਨਰਭਰ ਬੱਚੇ ਹਨ ਪਕਉਂਪਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਿਪਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਦੀਆ ਂਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾ ਂ
ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਕਦਾ ਹੈ।
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ਿਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਮਾਪਿਆ ਂਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿ੍ਰਦਾਪਤਆ ਂਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ 
ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਲਈ ਿੰਨ ਜੁਟਾਉਣਾ। ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਕਵਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਕਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 
ਅਤ ਆਜੀਕਵਕਾ ਖਰਕਚਆ ਂਲਈ ਪਰੈਸੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ।

ਇਗੰਲੈਂਡ ਪਵੱਚ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ Student Finance England ਦੁਆਰਾ ਲੋਨ 
ਿ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। Gov.uk/student-finance
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STUDENT FINANCE 
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‘ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਿੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਵਾਿਿ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਪਦਓ। ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀਆ ਂ
ਅਤ ਹੋਰ ਿੜ੍ਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾ ਂਕੋਲ ਪਵਕਲਾਗਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂ
ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਉਿ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਜਿ ਦੀ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੁਝਾਵ ਮੰਗੋ। 

ਕਵਕਲਾਗਂਤਾ ਕਰਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ, 
ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਔਫ਼ ਕੈਂਬਪਰੱਜ

ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ

ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਕਰਜ ੇਦੇ ਪਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਜੀਫੇ ਜਾ ਂ
ਿਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਫੀਿ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਈ ਿੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਿੂ 
ਪਵੱਤੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਪੈਰਟ ਦੇ 
ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਪਦੱਤ ੇਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਿਪਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਆਿਾਪਰਤ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਪਵਕਲਾਗਂ ਬਪੱਚਆ ਂਲਈ ਵਾਿੂ ਿਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਿਲਬਿ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 
ਤਿੁੀਂ ਇੱਕ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਿਮ ਦੇ ਕੋਰਿ ‘ਤੇ ਿੜ੍ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ 
ਵਜੋਂ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਦੰਦ ਪਚਪਕਤਿਕਾ)। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਿਣੀ ਿਿੰਦੀਦਾ 
ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਜਾ ਂਕਾਲਜ਼ ਪਵੱਚ ਅਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਕਉਂਪਕ 
ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਕੱਥ ੇ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਪਵਕਲਾਗਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਦਾ ਭੱਤਾ ਆਿਣੀ ਪਵਕਲਾਗਂਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਵਾਿੂ ਲਾਗਤਾ ਂਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗਰਾਟਂ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਿਲਬਿ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿਏਗੀ: 
gov.uk/disabled-students-allowances-dsas

ਕਵਕਲਾਗਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆ ਂਦਾ ਭੱਤਾ 

ਹਸੀਨਾ ਦੋ ਿਾਲਾ ਂਤੋਂ ਇੱਕ ਪਡਜਾਇਨਰ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 
ਉਹ £30,000 ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ £37 ਪ੍ਤੀ ਮਹੀਨਾ 
ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਲੋਨ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਟਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖਰਖਾਵ ਦੋਹਾ ਂਕਰਪਜਆ ਂ
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਿੀਨਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਿ ਦੀ 
ਤਨਖਾਹ ਪਵੱਚੋਂ ਪਿਪੱਿਆ ਂਅਦਾਇਗੀ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੁਡੀ ਇੱਕ ਿਥਾਨਕ ਕਾਲਜ਼ ਪਵੱਚ ਿੜ੍ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਗਰੈਜੂਏਟ 
ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ £22,500ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ £0 ਦਾ ਆਿਣੀ ਕਟਊਸ਼ਨ ਅਤੇ 
ਰੱਖਰਖਾਵ ਲੋਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹਰੈ।

“ਅਿੀਂ ਿਮਝਦ ੇਹਾ ਂਪਕ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਣ ਦਾ 
ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿਰ ਇਹ ਯਾਦ 
ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਿੂਰਣ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਪਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ 
ਕੁੱਝ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ 
ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਲੋਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਿ ਨਾਲ ਜੁਪੜਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਪਕ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਕੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ 
ਇਿ ਦੇ ਪਕ ਉਿ ਨੇ ਪਕੰਨਾ ਉਿਾਰ ਪਲਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ 
ਉਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਿਏਗਾ ਪਜੰਨਾ ਉਹ ਕਰ 
ਿਕਦ ੇਹੋਣ।”

ਸਟਰੈਫਰੈਨੀ ਕੌਪਸਰੈ,  
ਆਊਟਰੀਚ ਮੈਨੇਜ਼ਰ, 
ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਔਫ ਈਿਟ ਐਂਪਜਲਾ 

ਇਸ ਦਾ ਵਾਪਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵਾਿਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ 
ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ £25,000 ਤੋਂ ਵੱਿ ਦੀ 
ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ (ਅਿ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ), 

•  ਉਹ £25,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ 9% ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰੇਗਾ। 

•  ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿੇਅ ਚੈਕਾ ਂਤੋਂ ਉਿੀ ਤਰ੍ਾ ਂਿਵੈਚਾਪਲਤ ਰਿੂ ਪਵੱਚ 
ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਜਵੇਂ ਟੈਕਿਾ ਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਿ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤ ੇਗਏ 
ਭੁਗਤਾਨਾ ਂਬਾਰੇ ਪਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਿੈਂਦੀ।

•  ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਕਮਾਈ £25,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਭੁਗਤਾਨਾ ਂ
ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

• 30 ਿਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬੱਚਦਾ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

thescholarshiphub.org.uk 
‘ਤੇ ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ UK ਿਕਾਲਰਪਸ਼ੱਿਾ ਂ
ਲਈ ਅਿਲਾਈ ਕਰੋ 
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ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜੇ ‘ਤੇ ਮੌਕੇ 

ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ

ਕੁੱਝ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਮਾਪਿਆ ਂਲਈ, ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ 
ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਪਚੰਤਾ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਜਾ ਂਕਾਲਜ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂ
ਇਛਾਵਾ ਂਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਿੜ੍ਨ ਵੇਲੇ ਿੈਿ ੇਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਿ੍ਰਤੱਖ ਪਵਿੀ ਘਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਆਜੀਪਵਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਔਿਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭੱਗ £4000 
ਿਲਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ, ਲਾਡਂਰੀ, ਪਬੱਲ ਪਜਵੇਂ ਪਕ TV ਲਾਇਿੰਪਿੰਗ 
ਅਤੇ ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੀਆ ਂਬੱਚਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਬੱਚਤਾ ਂਿੱਚਮੁੱਚ 
ਜੁੜਦੀਆ ਂਹਨ।

ਯਾਤਰੀ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆ ਂਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਲਜ਼ ਹੁਣ ਦੋ ਜਾ ਂਪਤੰਨ ਿੂਰੇ 
ਪਦਨਾ ਂਪਵੱਚ ਆਿਣਾ ਟਾਈਮਟੇਬਲ ਪਤਆਰ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 
ਨੂੰ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਆਿਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਇਿ ਨੂੰ ਵਿੇਰੇ ਿੁਪਵਿਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਜਨ੍ਾ ਂ
ਕੋਲ ਿਪਰਵਾਰ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਿਾਰਟ-ਟਾਇਮ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਿੜਾ੍ਈ ਦੇ ਿਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਿ੍ਰਬੰਪਿਤ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ। 

ਸਥਾਨਕ ਕਰੈਰੀਅਰ ਕਲੰਕਾ ਂਨੂੰ ਸਥਾਕਪਤ ਕਰਨਾ

ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿੜ੍ਨਾ ਿਥਾਨਕ ਪਬਜ਼ਨੈਿਾ ਂਨਾਲ ਪਲੰਕ ਿਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਮੌਕਾ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਪਵੱਖ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ 
ਦੇ ਮੌਪਕਆ ਂਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਿਾਰ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆ ਂਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਲਜਾ ਂਦੇ ਿਥਾਨਕ ਪਬਜ਼ਨੈਿ ਦੇ 
ਿਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਪਲੰਕ ਹਨ ਜੋ ਿਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਗਆਨ ਨਾਲ ਗਰੈਜੂਏਟਾ ਂ
ਨੂੰ ਪਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਉਿਚਾਰਕ ਕਾਰਜ਼ ਿ੍ਰਬੰਿਨ ਹੋ 
ਿਕਦ ੇਹਨ - ਕੁੱਝ ਕੁ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਾਲੰਟੀਅਰ - ਜੋ ਿੂਰ-ੇਿਮੇਂ 
ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦਰਵਾਜ ੇਖੋਲ੍ ਿਕਦ ੇਹਨ। 

ਪੜ੍ਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ 
ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਕਰਆ ਂਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹਰੇਕ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ 
ਕਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ  
ਕਵਕਲਪ

ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ ਦੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ 

ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆ ਂਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀਆ ਂਿਪਹਲੇ ਿਾਲ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 
ਪਰਹਾਇਸ਼ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਪਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਿ੍ਰਬੰਿ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਪਜਉਣ ਲਈ ਘਰ ਰਪਹਣ 
ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਰਪੰਭਕ ਯਤਨ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਅੰਪਤਮ 
ਿਾਲਾ ਂਪਵੱਚ ਪਨੱਜੀ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ 
ਹੁਨਰ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।

ਪਕਰਾਏ ਪਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਿਯੋਗਤਾ ਪਬੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - 
ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਚਂ ਕਰੋ। ਬੈਡਰੂਮ ਦੀਆ ਂਕੁੰਜੀਆ ਂਪਵਲੱਖਣ ਹੁੰਦੀਆ ਂ
ਹਨ; ਕੇਵਲ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਹੀ ਆਿਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ ੇਨੂੰ ਖੋਲ੍ਣ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਨੱਜੀ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਹਾਲ 

ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਪਲਪਵੰਗ ਕੰਿਲੈਕਿ। ਇਹ ਿੈਟ-ਅੱਿ 
ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਹਾਲਾ ਂਦੇ ਿਮਾਨ ਹੈ, ਿਰ ਇੱਕ ਪਨੱਜੀ ਕੰਿਨੀ ਇਿ ਦੀ 
ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਪਜਿ ਪਵੱਚ ਪਬੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਾਇਟ 
‘ਤੇ ਪਕਹੜੀਆ ਂਿੁਪਵਿਾਵਾ ਂਉਿਲਬਿ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਂਿਿ ਤੋਂ ਪਕੰਨੀ ਦੂਰ 
ਹਨ। 

ਕਨੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ 

ਦੂਜੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਨਾਲ ਿਥਾਨਕ ਰਿੂ ਪਵੱਚ ਪਕਰਾਇਆ। ਜਾਚਂ ਕਰ ੋ
ਪਕਹੜ ੇਪਬੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਇੱਕ ਪਡਿਾਪਜੱਟ ਿਮੇਤ) ਅਤੇ ਕਲਾਿ ਪਵੱਚ ਜਾਣ 
ਲਈ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪਕੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਿੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਘਰ ਕਵੱਚ ਰਕਹਣਾ 

ਘਰ ਪਵੱਚ ਰਪਹਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਵਕਲਿ 
ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ - ਪਜੰਨੇ ਿਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਿੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਠਪਹਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ 
ਹੋ! ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਪਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ 
ਿਮਾਪਜਕ ਬਣਨ ਲਈ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਿਰ ਉਹ ਿੈਿੇ 
ਬਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਵੱਖਰੇ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ - ਪਵਚਾਰ 
ਕਰ ੋਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ 
ਰਪਹੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿੜ੍ਦਾ ਹੈ 
ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾ ਂ
ਨੂੰ ਪਵਕਪਿਤ ਕਰਦ ੇਹਨ ਪਜਵੇਂ ਪਕ 
ਆਿ ਖਾਣਾ ਪਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਿਫਾਈ 
ਕਰਨਾ, ਕਿੱੜ ੇਿੋਣਾ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਿੈਿ ੇ
ਦਾ ਿ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨਾ।
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“ਜੇਕਰ ਤਹੁਾਡਾ ਬਚੱਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹ,ੈ ਯਨੂੀਵਰਪਿਟੀ ਜਾ ਂ
ਕਾਲਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਵਕਲਿ ਹ ੋਿਕਦਾ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਡ ੇ
ਬਚੱ ੇਦ ੇਿਪਰਵਾਰ ਅਤ ੇਦੋਿਤਾ ਂਲਈ ਿਮਰਥਨ ਹਵੋਗੇਾ ਅਤ ੇ
ਘਰ ‘ਤ ੇਆਜੀਪਵਕਾ ਦ ੇਲਾਭਾ ਂਨੂੰ ਮਾਣਗੇਾ।”

ਕਰੈਕਵਨ – ਿੇਰੈਂਟ
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ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਉਿ ਪਕਿੇ ਵੀ ਪਵਅਕਤੀ ਲਈ ਉਿਲਬਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਜਿ 
ਦੀ ਫਰਮ ਦੇ ਗਰੇਡ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਵੱਿ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਕਿੇ 
ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਪਵੱਚ ਆਿਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਗ੍ਾ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ 
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹ।ੈ

ਅਪਰੈਂਕਟਸਕਸ਼ੱਪ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਿੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ 
ਿ੍ਰਾਿਤ ਵਰਕਿਲੇਿ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੋਕਿ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ 
ਨਾਲ ਿੰਬੰਪਿਤ ਕੰਮਾ ਂ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 

ਕਲੀਅਕਰੰਗ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ 
ਪਵਿੀ। UCAS ਕਲੀਅਪਰੰਗ ਇੱਕ ਿਥਾਨ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਾ 
ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਿ ਪਕਿੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਤੋਂ 
ਕੋਈ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਪਮਲੀ ਹੋਵੇ ਪਜਿ ਲਈ ਉਿ ਨੇ ਅਿਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ 
ਹ,ੈ ਜਾ ਂਉਹ ਨਤੀਜੇ ਿ੍ਰਾਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਪਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਉਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿੀ। 
ਕਲੀਅਪਰੰਗ ਹਰ ਿਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਿਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਿਲਬਿ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ

ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਲਈ ਇੱਕ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਆਫ਼ਰ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ 
ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿ੍ਰਸ਼ਨ 
ਪਵੱਚ ਦਰਿਾਈਆ ਂਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹ।ੈ

ਸਥਕਗਤ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਪਮਕ ਿਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੁਪਣੰਦਾ 
ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਪਵੱਚ ਇੱਕ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਜਾਂਚ 
ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਪਕ ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਕੋਰਿ ਿਥਪਗਤ ਐਂਟਰੀ 
ਅਰਜੀਆ ਂਨੂੰ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹ।ੈ

ਕਡਗਰੀ ਅਪਰੈਂਕਟਸਕਸ਼ੱਪ ਇੱਕ ਿੂਰਣ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਪਡਗਰੀ ਨੂੰ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਜਹੜਾ ਅਕਾਦਪਮਕ ਅਤੇ ਔਨ-ਦ-ਜੌਬ ਪਿਖਲਾਈ ਦੀ 
ਿੁਪਵਿਾ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਫਰਮ ਦੀ ਚੋਣ/ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੀ ਚੋਣ/ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਜਾ ਂ
ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ‘ਿੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਿਲਾ’ 
ਕੀਤਾ ਹੋਵ।ੇ

ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰਨ 
ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਕੋਰਿ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਪਵੱਚ ਿੜ੍ਾਈ ਦਾ 
ਇੱਕ ਵਾਿੂ ਿਾਲ।

Foundation degree ਿੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਿ੍ਰਾਿਤ ਪਡਗਰੀ ਦਾ ਦੋ 
ਪਤਹਾਈ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਿੂਰੀ ਲਚਕਤਾ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਿੂਰੇ ਜਾ ਂ
ਿਾਰਟ-ਟਾਇਮ ਲਈ ਿੜ੍ਨ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ

ਹਾਇਰ ਅਪਰੈਂਕਟਸਕਸ਼ੱਪ ਅਕਾਦਪਮਕ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾਵਾ ਂਅਤੇ 
ਚੌਥੀ ਤੋਂ ਿੱਤਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪਿੱਪਖਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ

ਹਾਇਰ ਨਰੈ ਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਕਫਕੇਟ ਹਾਇਰ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਪਿੱਪਖਆ ਵਾਲੇ 
ਕਾਲਜਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਪਗਆ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਡਗਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ 
ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਕੰਮ ਨਾਲ ਿੰਬੰਪਿਤ ਕੋਰਿ।

ਹਾਇਰ ਨਰੈ ਸ਼ਨਲ ਕਡਗਰੀ ਉਚੇਰੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਪਿੱਪਖਆ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾ ਂ
ਦੁਆਰਾ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਿੰਬੰਪਿਤ ਕੋਰਿ।

ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਡਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀਆ ਂਅਤ ੇਉਚੇਰੀ ਪਿੱਪਖਆ ਵਾਲੇ 
ਕਾਲਜਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਅਕਾਦਪਮਕ 
ਪਡਗਰੀ।

ਬੀਮੇ ਦੀ ਚੋਣ/ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬੀਮਾ ਇੱਕ ਅਪਜਹੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਿਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਪਜਿ ਨੂੰ ਉਿ ਵਜੋਂ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਜਿ ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 
ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਫਰਮ ਦੀ ਚੋਣ 
ਇਿ ਪਵੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵ।ੇ

ਰੱਖਰਖਾਵ ਲੋਨ ਆਜੀਪਵਕਾ ਅਤੇ ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ ਲਾਗਤਾ ਂਪਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰਜਾ, ਪਜਿ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ 
Student Finance England ਰਾਹੀਂ ਅਿਲਾਈ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। 
ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਸ਼ਓਵਰ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਲੋਨ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ

ਸ਼ਬਦਜਾਲ ਬਸਕਟੰਗ

ਸਰੋਤਾ ਂਦੀ ਟਰੈਸਕਟੰਗ ਇਹ ਿੁਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂ
ਦੀ ਿਪਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵੱਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਕ ਆਜੀਪਵਕਾ 
ਖਰਪਚਆ ਂਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਪਦਆਰਥੀ UK ਿਰਕਾਰ ਤੋਂ 
ਪਕੰਨਾ ਰੱਖਰਖਾਵ ਲੋਨ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹ।ੈ

ਪੋਸਟਗਰਰੈਜੂਏਟ ਕਡਗਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ Masters ਜਾ ਂPHD, ਇੱਕ 
ਿੋਿਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪਡਗਰੀ ਿੜ੍ਾਈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉੇਚੇਰਾ ਿੱਿਰ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਪਡਗਰੀ 
(ਉਿ ਦੀ ਿਪਹਲੀ ਪਡਗਰੀ ਯੋਗਤਾ) ਿੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਵਜੀਫੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਿ ਦੀ ਿੜ੍ਾਈ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਦੱਤੀ 
ਗਈ ਪਵੱਤੀ ਗਰਾਟਂ ਜਾ ਂਲਾਭ। ਪਜਆਦਾਤਰ ਇਹ ਅਕਾਦਪਮਕ ਮੈਪਰਟ ਜਾ ਂ
ਖੇਡਾ ਂਜਾ ਂਕਲਾ ਪਵੱਚ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਿਲਬਿੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤ ਪਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਪ੍ਯੋਕਜਤ ਕਡਗਰੀ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਿੜ੍ਨ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਇੱਕ ਿ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਿੰਿਥਾ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਿੂਰੀ ਜਾ ਂਆਪਂਸ਼ਕ ਿਿਾਿਂਰਪਸ਼ੱਿ ਨਾਲ 
ਇੱਕ ਿੰਿੂਰਣ ਮਾਨਤਾਿ੍ਰਾਿਤ ਪਡਗਰੀ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਿ ਨੂੰ ਹਾਇਰ 
ਅਿਰੈਂਪਟਿਪਸ਼ੱਿ, ਫਾਂਊਡੇਸ਼ਨ ਪਡਗਰੀ ਜਾ ਂਮਾਨਤਾ ਿ੍ਰਾਿਤ ਪਡਗਰੀ ਵਜੋਂ 
ਿੰਦ੍ਪਭੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ।ੈ

ਕਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਉਚੇਰੀ ਪਿੱਪਖਆ ‘ਤੇ ਿੜ੍ਨ ਲਈ ਵਿੂਲੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ। 
ਅਪਿਕਤਮ ਵਿੂਲੀ ਨੂੰ ਿਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

UCAS ਦ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਐਡਪਮਸ਼ਨਜ਼ ਸਰਪਵਿ 
(UCAS) ਇੱਕ UK ਬੇਿਡ ਿੰਿਥਾ ਹੈ ਪਜਿ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪਬ੍ਰਟਸ਼ 
ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀਆ ਂਲਈ ਅਰਜੀ ਿ੍ਰਪਕਪਰਆ ਨੂੰ ਿੰਚਾਪਲਤ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ 
ਿਾਰੀਆ ਂਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀਆ ਂਲਈ ਅਰਜੀ UCAS Apply ਰਾਹੀਂ 
ਪਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਨਾ ਪਕ ਪਿੱਪਿਆ ਂਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਨੂੰ।

UCAS Extra ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਪਿਟੀ ਦੇ ਪਵਕਲਿਾ ਂਲਈ ਅਿਲਾਈ 
ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ਾ ਂਤੋਂ ਪਬਨਾ ਂਪਵਪਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ 
(ਅਰਜੀਆ ਂਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)।

UCAS Track ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਈਮੇਲ 
ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿ੍ਰਪਕਪਰਆ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜੀ ਦੀ ਿ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ 
UCAS ਔਨਲਾਇਨ ਿ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਕਿੇ ਵੀ ਿਮੇਂ ਦੇਪਖਆ ਜਾ ਿਕਦਾ 
ਹ।ੈ

ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਿਣੀ ਿਕੂਲ ਦੀ ਿੜ੍ਾਈ ਿੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ, ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਲਈ ਪਬਨਾ ਂਪਕਿੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿੇਸ਼ਕਸ਼।

ਅੰਡਰਗਰਰੈਜੂਏਟ ਕਡਗਰੀ ਿੜ੍ਾਈ ਦੇ ਪਤੰਨ/ਚਾਰ ਿਾਲ ਦੇ ਕੋਰਿ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਿੜ੍ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਿ ਨੂੰ 
ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਪਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਿੜ੍ਾਈ ਿੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ 
ਪਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਲਾਭਕਾਰੀ ਪਲੰਕਾ ਂਲਈ ਦੇਖ ੋ
takeyourplace.ac.uk/parents
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