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ਧਵਹਾਰਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 
ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਧਵਕਾਸ ਸੰਸਥਾ
ਧਸਧਖਆ ਧਬਉਰੋ

ਚੀਨੀ ਦੀ ਧਵਹਾਰਕ ਪੜ੍ਹਾਈ 
(ਚੀਿੀ ਿਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 
ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ)

ਉਦੇਸ਼
ਚੀਿੀ ਦੀ ਨਵਹਾਰਕ ਪੜ�ਾਈ (ਚੀਿੀ 
ਿਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ 
ਲਈ) (ApL(C)) ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ 
ਦੇ ਹੋਰ ਅਨਧਅਿਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ 
ਹਾਿਲ ਕਰਿ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 
ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਨਿਲ ਕਰਿ ਲਈ ਦੱਿੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਿਨਥਤੀਆ*ਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿ 
ਵਾਿਤੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਿੀ ਿਾ 
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 
(NCS) ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਰਾਹ  ਉਪਲਬਧ 
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

* ਦੱਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨਥਤੀਆਂ ਹਿ 

	ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਿੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਕਰਨਦਆਂ 
ਹੋਇਆਂ, ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿ�  ਛੇ ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਿਮ� ਲਈ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਿੀ ਹੈ; ਜਾਂ

	ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿ�  ਿਕੂਲਾਂ ਨਵਚ ਛੇ ਜਾਂ ਵੱਧ 
ਿਾਲਾਂ ਲਈ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਿੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਿਾਂ 
ਿ�  ਅਿੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਿਰਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪਨੜ�ਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਿਥਾਿਕ ਿਕੂਲਾਂ ਨਵਚਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ 
‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।

ਧਵਸ਼ਾ
ApL(C) ਦਾ ਨਵਸ਼ਾ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੇ ਅਿੁਿਾਰ ਹ:ੈ

ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ (ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼)
	ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਨਵਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕੈਂਟੋਿੀਜ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਅਤੇ �ਚਾਰਣ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ 

ਨਵਆਕਰਣ ਿੰੂ ਪਛਾਣਿਾ; ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਕ-ਅੰਸ਼ਾਂ 
ਿੰੂ ਿਮਝਣਾ; ਅਤੇ ਜਬਾਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਿਮਾਜਕ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਨਤਆਰ ਕਰਿੀਆਂ, 
ਇਹਿਾਂ ਨਵਚ ਵੱਿ ਵੱਿ ਲਨਹਜੇ, ਨਚਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਕੰਮ (ਨਜਵ� ਪੁੱ ਛਨਗੱਛ ਦੇ 
ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣਾ, ਿੰਿੇਪ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਵਉ 

 ਕਰਿਾ) ਅਤੇ ਰੋਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਿ ਵੱਿ ਅਰਥ ਅਤੇ ਜਜਬਾਤ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ 
ਿਰੀਰਕ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹਿ।

ਪੜ੍ਹਣਾ
	ਨਵਹਾਰਕ ਪਾਠ-ਪੁਿਤਕਾਂ ਨਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਨਵਆਂ ਿੰੂ 

ਪਛਾਣਿਾ; ਨਿ�ਤ ਦੇ ਜੀਵਿ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਜਮੂਿਾਂ, ਨਜਵ� ਿਰਕੁਲਰਾਂ, ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ 
ਦੀਆਂ ਯੋਜਿਾਵਾਂ ਨਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਮਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵਹਾਰਕ ਮਜਮੂਿਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪੜ�ਣਾ; ਪ੍ਰਿੰਗ ਨਵਚਲੇ ਅਨਹਮ ਮੈਿੇਜਾਂ ਿੰੂ ਿਮਝਣਾ ਅਤੇ ਨਵਆਨਿਆ ਕਰਿੀ; ਅਤੇ ਪੜ�ਣ 
ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰੇ ਚਾੜ�ਣ ਲਈ ਿਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਿਾਧਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ।

ਧਲਖਣਾ
	ਨਵਹਾਰਕ ਮਜਮੂਿਾਂ ਨਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਪ੍ਰਗਟਾਨਵਆਂ ਅਤੇ ਵਾਕ-

-ਬਣਤਰਾਂ ਿੰੂ ਪਛਾਣਿਾ; ਮੈਿੇਜਾਂ, ਈਮੇਲਾਂ, ਨਰਕਾੱਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਚੱਠੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਵਹਾਰਕ 
ਮਜਮੂਿ ਨਲਿਣਾ; ਅਤੇ ਨਲਿਣ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਿ ਲਈ ਿਾਧਿਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਿਮਗ੍ਰੀਆਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ।

ਧਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 
ApL(C) ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਿਾਂਦਰੂਆਂ ਿੰੂ ਨਧਆਿ ਨਵਚ ਰਿਕੇ 
ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰਗਰਮੀਆਂ (ਨਜਵ� ਨਿ�ਤ ਜਬਾਿੀ 
ਗੱਲਬਾਤ, ਗੱਲਬਾਤ ਿਬੰਧੀ ਿਰਗਰਮੀ, ਿਮੂਹਕ ਨਵਚਾਰ-
-ਚਰਚਾ, ਨਵਨਜਟ ਅਤੇ ਪਨਹਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਿਣ ਲਈ 
“ਿੇਵਾਵਾਂ” ਦੇ ਿੇਤਰ ਿੰੂ ਪ੍ਰਿੰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਤਨਦਆਂ ਨਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਪੜ�ਣਾ ਅਤੇ ਨਲਿਣਾ) ਦੇ ਵੱਿ ਵੱਿ ਿਾਧਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਨਿਿਣ ਲਈ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਿਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਨਵਹਾਰਕ ਪੜ�ਾਈ 
ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ
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ਚੀਿੀ ਦੀ ਨਵਹਾਰਕ ਪੜ�ਾਈ (ਚੀਿੀ 
ਿਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ 
ਲਈ) (ApL(C)) ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ 
ਦੇ ਹੋਰ ਅਨਧਅਿਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ 
ਹਾਿਲ ਕਰਿ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 
ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਨਿਲ ਕਰਿ ਲਈ ਦੱਿੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਿਨਥਤੀਆ*ਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿ 
ਵਾਿਤੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਿੀ ਿਾ 
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 
(NCS) ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਰਾਹ  ਉਪਲਬਧ 
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

* ਦੱਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨਥਤੀਆਂ ਹਿ 

	ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਿੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਕਰਨਦਆਂ 
ਹੋਇਆਂ, ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿ�  ਛੇ ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਿਮ� ਲਈ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਿੀ ਹੈ; ਜਾਂ

	ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿ�  ਿਕੂਲਾਂ ਨਵਚ ਛੇ ਜਾਂ ਵੱਧ 
ਿਾਲਾਂ ਲਈ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਿੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਿਾਂ 
ਿ�  ਅਿੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਿਰਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪਨੜ�ਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਿਥਾਿਕ ਿਕੂਲਾਂ ਨਵਚਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ 
‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।

ਧਵਸ਼ਾ
ApL(C) ਦਾ ਨਵਸ਼ਾ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੇ ਅਿੁਿਾਰ ਹ:ੈ

ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ (ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼)
	ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਨਵਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕੈਂਟੋਿੀਜ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਅਤੇ �ਚਾਰਣ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ 

ਨਵਆਕਰਣ ਿੰੂ ਪਛਾਣਿਾ; ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਕ-ਅੰਸ਼ਾਂ 
ਿੰੂ ਿਮਝਣਾ; ਅਤੇ ਜਬਾਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਿਮਾਜਕ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਨਤਆਰ ਕਰਿੀਆਂ, 
ਇਹਿਾਂ ਨਵਚ ਵੱਿ ਵੱਿ ਲਨਹਜੇ, ਨਚਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਕੰਮ (ਨਜਵ� ਪੁੱ ਛਨਗੱਛ ਦੇ 
ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣਾ, ਿੰਿੇਪ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਵਉ 

 ਕਰਿਾ) ਅਤੇ ਰੋਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਿ ਵੱਿ ਅਰਥ ਅਤੇ ਜਜਬਾਤ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ 
ਿਰੀਰਕ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹਿ।

ਪੜ੍ਹਣਾ
	ਨਵਹਾਰਕ ਪਾਠ-ਪੁਿਤਕਾਂ ਨਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਨਵਆਂ ਿੰੂ 

ਪਛਾਣਿਾ; ਨਿ�ਤ ਦੇ ਜੀਵਿ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਜਮੂਿਾਂ, ਨਜਵ� ਿਰਕੁਲਰਾਂ, ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ 
ਦੀਆਂ ਯੋਜਿਾਵਾਂ ਨਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਮਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵਹਾਰਕ ਮਜਮੂਿਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪੜ�ਣਾ; ਪ੍ਰਿੰਗ ਨਵਚਲੇ ਅਨਹਮ ਮੈਿੇਜਾਂ ਿੰੂ ਿਮਝਣਾ ਅਤੇ ਨਵਆਨਿਆ ਕਰਿੀ; ਅਤੇ ਪੜ�ਣ 
ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰੇ ਚਾੜ�ਣ ਲਈ ਿਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਿਾਧਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ।

ਧਲਖਣਾ
	ਨਵਹਾਰਕ ਮਜਮੂਿਾਂ ਨਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਪ੍ਰਗਟਾਨਵਆਂ ਅਤੇ ਵਾਕ-

-ਬਣਤਰਾਂ ਿੰੂ ਪਛਾਣਿਾ; ਮੈਿੇਜਾਂ, ਈਮੇਲਾਂ, ਨਰਕਾੱਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਚੱਠੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਵਹਾਰਕ 
ਮਜਮੂਿ ਨਲਿਣਾ; ਅਤੇ ਨਲਿਣ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਿ ਲਈ ਿਾਧਿਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਿਮਗ੍ਰੀਆਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ।

ਧਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 
ApL(C) ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਿਾਂਦਰੂਆਂ ਿੰੂ ਨਧਆਿ ਨਵਚ ਰਿਕੇ 
ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰਗਰਮੀਆਂ (ਨਜਵ� ਨਿ�ਤ ਜਬਾਿੀ 
ਗੱਲਬਾਤ, ਗੱਲਬਾਤ ਿਬੰਧੀ ਿਰਗਰਮੀ, ਿਮੂਹਕ ਨਵਚਾਰ-
-ਚਰਚਾ, ਨਵਨਜਟ ਅਤੇ ਪਨਹਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਿਣ ਲਈ 
“ਿੇਵਾਵਾਂ” ਦੇ ਿੇਤਰ ਿੰੂ ਪ੍ਰਿੰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਤਨਦਆਂ ਨਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਪੜ�ਣਾ ਅਤੇ ਨਲਿਣਾ) ਦੇ ਵੱਿ ਵੱਿ ਿਾਧਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਨਿਿਣ ਲਈ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਿਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਨਵਹਾਰਕ ਪੜ�ਾਈ 
ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ
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ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ)

ਉਦੇਸ਼
ਚੀਿੀ ਦੀ ਨਵਹਾਰਕ ਪੜ�ਾਈ (ਚੀਿੀ 
ਿਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ 
ਲਈ) (ApL(C)) ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ 
ਦੇ ਹੋਰ ਅਨਧਅਿਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ 
ਹਾਿਲ ਕਰਿ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 
ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 
ਯੋਗਤਾ ਹਾਨਿਲ ਕਰਿ ਲਈ ਦੱਿੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਿਨਥਤੀਆ*ਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿ 
ਵਾਿਤੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਿੀ ਿਾ 
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 
(NCS) ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਰਾਹ  ਉਪਲਬਧ 
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

* ਦੱਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨਥਤੀਆਂ ਹਿ 

	ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਿੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਕਰਨਦਆਂ 
ਹੋਇਆਂ, ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿ�  ਛੇ ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਿਮ� ਲਈ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਿੀ ਹੈ; ਜਾਂ

	ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿ�  ਿਕੂਲਾਂ ਨਵਚ ਛੇ ਜਾਂ ਵੱਧ 
ਿਾਲਾਂ ਲਈ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਿੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਿਾਂ 
ਿ�  ਅਿੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਿਰਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪਨੜ�ਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਿਥਾਿਕ ਿਕੂਲਾਂ ਨਵਚਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ 
‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।

ਧਵਸ਼ਾ
ApL(C) ਦਾ ਨਵਸ਼ਾ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੇ ਅਿੁਿਾਰ ਹ:ੈ

ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ (ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼)
	ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਨਵਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕੈਂਟੋਿੀਜ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਅਤੇ �ਚਾਰਣ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ 

ਨਵਆਕਰਣ ਿੰੂ ਪਛਾਣਿਾ; ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਕ-ਅੰਸ਼ਾਂ 
ਿੰੂ ਿਮਝਣਾ; ਅਤੇ ਜਬਾਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਿਮਾਜਕ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਨਤਆਰ ਕਰਿੀਆਂ, 
ਇਹਿਾਂ ਨਵਚ ਵੱਿ ਵੱਿ ਲਨਹਜੇ, ਨਚਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਕੰਮ (ਨਜਵ� ਪੁੱ ਛਨਗੱਛ ਦੇ 
ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣਾ, ਿੰਿੇਪ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਵਉ 

 ਕਰਿਾ) ਅਤੇ ਰੋਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਿ ਵੱਿ ਅਰਥ ਅਤੇ ਜਜਬਾਤ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ 
ਿਰੀਰਕ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹਿ।

ਪੜ੍ਹਣਾ
	ਨਵਹਾਰਕ ਪਾਠ-ਪੁਿਤਕਾਂ ਨਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਨਵਆਂ ਿੰੂ 

ਪਛਾਣਿਾ; ਨਿ�ਤ ਦੇ ਜੀਵਿ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਜਮੂਿਾਂ, ਨਜਵ� ਿਰਕੁਲਰਾਂ, ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ 
ਦੀਆਂ ਯੋਜਿਾਵਾਂ ਨਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਮਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵਹਾਰਕ ਮਜਮੂਿਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪੜ�ਣਾ; ਪ੍ਰਿੰਗ ਨਵਚਲੇ ਅਨਹਮ ਮੈਿੇਜਾਂ ਿੰੂ ਿਮਝਣਾ ਅਤੇ ਨਵਆਨਿਆ ਕਰਿੀ; ਅਤੇ ਪੜ�ਣ 
ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰੇ ਚਾੜ�ਣ ਲਈ ਿਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਿਾਧਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ।

ਧਲਖਣਾ
	ਨਵਹਾਰਕ ਮਜਮੂਿਾਂ ਨਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਪ੍ਰਗਟਾਨਵਆਂ ਅਤੇ ਵਾਕ-

-ਬਣਤਰਾਂ ਿੰੂ ਪਛਾਣਿਾ; ਮੈਿੇਜਾਂ, ਈਮੇਲਾਂ, ਨਰਕਾੱਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਚੱਠੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਵਹਾਰਕ 
ਮਜਮੂਿ ਨਲਿਣਾ; ਅਤੇ ਨਲਿਣ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਿ ਲਈ ਿਾਧਿਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਿਮਗ੍ਰੀਆਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਾ।

ਧਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 
ApL(C) ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਿਾਂਦਰੂਆਂ ਿੰੂ ਨਧਆਿ ਨਵਚ ਰਿਕੇ 
ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰਗਰਮੀਆਂ (ਨਜਵ� ਨਿ�ਤ ਜਬਾਿੀ 
ਗੱਲਬਾਤ, ਗੱਲਬਾਤ ਿਬੰਧੀ ਿਰਗਰਮੀ, ਿਮੂਹਕ ਨਵਚਾਰ-
-ਚਰਚਾ, ਨਵਨਜਟ ਅਤੇ ਪਨਹਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਿਣ ਲਈ 
“ਿੇਵਾਵਾਂ” ਦੇ ਿੇਤਰ ਿੰੂ ਪ੍ਰਿੰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਤਨਦਆਂ ਨਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਪੜ�ਣਾ ਅਤੇ ਨਲਿਣਾ) ਦੇ ਵੱਿ ਵੱਿ ਿਾਧਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਨਿਿਣ ਲਈ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਿਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਨਵਹਾਰਕ ਪੜ�ਾਈ 
ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ



ਪਾਠ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਸਪਸ਼ਟ ਉੱਚਾਰਣ
 ਹੋਰ ਅਧਧਅਨਾਂ ਲਈ

ਯੂਨਿਵਰਨਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਿਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿੰਿਥਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਿੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਿੰਿਥਾਵਾਂ, ApL(C) ਿੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
ਲੋੜੀਂਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਜੋਂ “ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ” ਵਾਲੇ NCS ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 
ਲਈ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਚ ਬਦਲਵੀਂ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ।

 ਕੰਮ ਲਈ

ਨਿਨਵਲ ਿਰਨਵਿ ਨਬਉਰੋ, ਨਿਨਵਲ ਿਰਨਵਿ ਰੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ 
ਪ੍ਰਬੀਿਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿ ਵਜੋਂ ApL(C) ਨਵਚ “ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ” ਅਤੇ 
“ਨਡਿਨਟੰਕਸ਼ਿ ਿਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ” ਿੰੂ ਪ੍ਰਵਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਾਖ਼ਲਾ
	ApL(C) ਿੰੂ 2014/15 ਿਕੂਲ ਿਾਲ ਨਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੜਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ 

ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ।

	ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੰੂ ਕੋਰਿ ਦੀਆਂ ਫੀਿਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ। 
ਨਿਨਿਆ ਨਬਉਰੋ, ApL(C) ਲਈ ਕੋਰਿ ਦੀਆਂ ਫੀਿਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਨਵਚ 
ਿਕੂਲਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਰਆਇਤਾਂ ਦਏਗਾ।

	ApL(C) ਲਈ ਅਰਜੀ ਿਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

	ਿਕੂਲਾਂ ਿੰੂ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਮਰੱਥਾ, ਨਦਲਚਿਪੀ ਅਤੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ 
ਅਿੁਿਾਰ ApL(C) ਲਈ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨਦਆਂ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

	ਕੋਰਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਗੇ।

                ਪੱਧਰ

  ਮਾੱਧਿਉਲਸ

ApL(C) I
(QF ਪੱਧਰ 1)

ApL(C) II
(QF ਪੱਧਰ 2)

ApL(C) III
(QF ਪੱਧਰ 3)

ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ 
(ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼)

  ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ

ਪੜ੍ਹਣਾ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ

ਧਲਖਣਾ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ

QF ਪੱਧਰ 1  
ਸਰਟੀਧ਼ਿਕੇਟ

QF ਪੱਧਰ 2 
 ਸਰਟੀਧ਼ਿਕੇਟ

1) QF ਪੱਧਰ 3 ਸਰਟੀਧ਼ਿਕੇਟ 

2) HKDSE (ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ / 
ਧਿਸਧਟੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ)

ਮਾਨਤਾ
 ਹੌਂਗ ਕੌਂਗ ਧਿਪਲੋਮਾ ਆੱ਼ਿ ਸੈਕੰਿਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (HKDSE) ਯੋਗਤਾ

HKDSE ਨਵਚ ApL(C) ਿਤੀਨਜਆਂ ਿੰੂ “ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ” ਅਤੇ “ਨਡਿਨਟੰਕਸ਼ਿ ਿਾਲ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ” ਵਜੋਂ ਦੱਨਿਆ ਨਗਆ ਹੈ।

 ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਢਾਂਚਾ (QF)

HKDSE ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ApL(C) ਿੰੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ApL(C) ਵੱਿ ਵੱਿ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਹਾਜਰੀ ਿਬੰਧੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿ ਲਈ ਕੋਰਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ QF 
ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ (ਿਰਟੀਨਫਕੇਟਾਂ) ਿੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿ ਵਾਲੇ QF ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ 1-3 ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ 
ਿੰੂ ਇਿ ਿਾਲ ਜੋਨੜਆ ਜਾਏਗਾ। 

ਮਾੱਧਿਉਲਸ

ਪਾਠ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਕੁੱ ਲ 270 ਘੰਟੇ) 

ApL(C) I
(QF# ਪੱਧਰ 1)

ApL(C) II
(QF# ਪੱਧਰ 2)

ApL(C) III
(QF# ਪੱਧਰ 3)

ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ
 (ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼)

18 ਘੰਟੇ 18 ਘੰਟੇ 40 ਘੰਟੇ

ਪੜ੍ਹਣਾ 27 ਘੰਟੇ 27 ਘੰਟੇ 55 ਘੰਟੇ

ਧਲਖਣਾ 20 ਘੰਟੇ 20 ਘੰਟੇ 45 ਘੰਟੇ

ਕੁੱ ਲ ਜੋੜ 65 ਘੰਟੇ 65 ਘੰਟੇ 140 ਘੰਟੇ

# ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਿਬੰਧੀ ਢਾਂਚਾ



ਪਾਠ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਸਪਸ਼ਟ ਉੱਚਾਰਣ
 ਹੋਰ ਅਧਧਅਨਾਂ ਲਈ

ਯੂਨਿਵਰਨਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਿਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿੰਿਥਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਿੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਿੰਿਥਾਵਾਂ, ApL(C) ਿੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
ਲੋੜੀਂਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਜੋਂ “ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ” ਵਾਲੇ NCS ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 
ਲਈ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਚ ਬਦਲਵੀਂ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ।

 ਕੰਮ ਲਈ

ਨਿਨਵਲ ਿਰਨਵਿ ਨਬਉਰੋ, ਨਿਨਵਲ ਿਰਨਵਿ ਰੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ 
ਪ੍ਰਬੀਿਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿ ਵਜੋਂ ApL(C) ਨਵਚ “ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ” ਅਤੇ 
“ਨਡਿਨਟੰਕਸ਼ਿ ਿਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ” ਿੰੂ ਪ੍ਰਵਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਾਖ਼ਲਾ
	ApL(C) ਿੰੂ 2014/15 ਿਕੂਲ ਿਾਲ ਨਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੜਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ 

ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ।

	ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੰੂ ਕੋਰਿ ਦੀਆਂ ਫੀਿਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ। 
ਨਿਨਿਆ ਨਬਉਰੋ, ApL(C) ਲਈ ਕੋਰਿ ਦੀਆਂ ਫੀਿਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਨਵਚ 
ਿਕੂਲਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਰਆਇਤਾਂ ਦਏਗਾ।

	ApL(C) ਲਈ ਅਰਜੀ ਿਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

	ਿਕੂਲਾਂ ਿੰੂ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਮਰੱਥਾ, ਨਦਲਚਿਪੀ ਅਤੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ 
ਅਿੁਿਾਰ ApL(C) ਲਈ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨਦਆਂ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

	ਕੋਰਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਗੇ।

                ਪੱਧਰ

  ਮਾੱਧਿਉਲਸ

ApL(C) I
(QF ਪੱਧਰ 1)

ApL(C) II
(QF ਪੱਧਰ 2)

ApL(C) III
(QF ਪੱਧਰ 3)

ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ 
(ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼)

  ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ

ਪੜ੍ਹਣਾ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ

ਧਲਖਣਾ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ

QF ਪੱਧਰ 1  
ਸਰਟੀਧ਼ਿਕੇਟ

QF ਪੱਧਰ 2 
 ਸਰਟੀਧ਼ਿਕੇਟ

1) QF ਪੱਧਰ 3 ਸਰਟੀਧ਼ਿਕੇਟ 

2) HKDSE (ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ / 
ਧਿਸਧਟੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ)

ਮਾਨਤਾ
 ਹੌਂਗ ਕੌਂਗ ਧਿਪਲੋਮਾ ਆੱ਼ਿ ਸੈਕੰਿਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (HKDSE) ਯੋਗਤਾ

HKDSE ਨਵਚ ApL(C) ਿਤੀਨਜਆਂ ਿੰੂ “ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ” ਅਤੇ “ਨਡਿਨਟੰਕਸ਼ਿ ਿਾਲ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ” ਵਜੋਂ ਦੱਨਿਆ ਨਗਆ ਹੈ।

 ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਢਾਂਚਾ (QF)

HKDSE ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ApL(C) ਿੰੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ApL(C) ਵੱਿ ਵੱਿ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਹਾਜਰੀ ਿਬੰਧੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿ ਲਈ ਕੋਰਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ QF 
ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ (ਿਰਟੀਨਫਕੇਟਾਂ) ਿੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿ ਵਾਲੇ QF ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ 1-3 ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ 
ਿੰੂ ਇਿ ਿਾਲ ਜੋਨੜਆ ਜਾਏਗਾ। 

ਮਾੱਧਿਉਲਸ

ਪਾਠ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਕੁੱ ਲ 270 ਘੰਟੇ) 

ApL(C) I
(QF# ਪੱਧਰ 1)

ApL(C) II
(QF# ਪੱਧਰ 2)

ApL(C) III
(QF# ਪੱਧਰ 3)

ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ
 (ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼)

18 ਘੰਟੇ 18 ਘੰਟੇ 40 ਘੰਟੇ

ਪੜ੍ਹਣਾ 27 ਘੰਟੇ 27 ਘੰਟੇ 55 ਘੰਟੇ

ਧਲਖਣਾ 20 ਘੰਟੇ 20 ਘੰਟੇ 45 ਘੰਟੇ

ਕੁੱ ਲ ਜੋੜ 65 ਘੰਟੇ 65 ਘੰਟੇ 140 ਘੰਟੇ

# ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਿਬੰਧੀ ਢਾਂਚਾ



ਪਾਠ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਸਪਸ਼ਟ ਉੱਚਾਰਣ
 ਹੋਰ ਅਧਧਅਨਾਂ ਲਈ

ਯੂਨਿਵਰਨਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਿਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿੰਿਥਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਿੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਿੰਿਥਾਵਾਂ, ApL(C) ਿੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
ਲੋੜੀਂਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਜੋਂ “ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ” ਵਾਲੇ NCS ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 
ਲਈ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਚ ਬਦਲਵੀਂ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ।

 ਕੰਮ ਲਈ

ਨਿਨਵਲ ਿਰਨਵਿ ਨਬਉਰੋ, ਨਿਨਵਲ ਿਰਨਵਿ ਰੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ 
ਪ੍ਰਬੀਿਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿ ਵਜੋਂ ApL(C) ਨਵਚ “ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ” ਅਤੇ 
“ਨਡਿਨਟੰਕਸ਼ਿ ਿਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ” ਿੰੂ ਪ੍ਰਵਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਾਖ਼ਲਾ
	ApL(C) ਿੰੂ 2014/15 ਿਕੂਲ ਿਾਲ ਨਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੜਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ 

ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ।

	ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੰੂ ਕੋਰਿ ਦੀਆਂ ਫੀਿਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ। 
ਨਿਨਿਆ ਨਬਉਰੋ, ApL(C) ਲਈ ਕੋਰਿ ਦੀਆਂ ਫੀਿਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਨਵਚ 
ਿਕੂਲਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਰਆਇਤਾਂ ਦਏਗਾ।

	ApL(C) ਲਈ ਅਰਜੀ ਿਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

	ਿਕੂਲਾਂ ਿੰੂ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਮਰੱਥਾ, ਨਦਲਚਿਪੀ ਅਤੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ 
ਅਿੁਿਾਰ ApL(C) ਲਈ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨਦਆਂ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

	ਕੋਰਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਗੇ।

                ਪੱਧਰ

  ਮਾੱਧਿਉਲਸ

ApL(C) I
(QF ਪੱਧਰ 1)

ApL(C) II
(QF ਪੱਧਰ 2)

ApL(C) III
(QF ਪੱਧਰ 3)

ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ 
(ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼)

  ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ

ਪੜ੍ਹਣਾ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ

ਧਲਖਣਾ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ

QF ਪੱਧਰ 1  
ਸਰਟੀਧ਼ਿਕੇਟ

QF ਪੱਧਰ 2 
 ਸਰਟੀਧ਼ਿਕੇਟ

1) QF ਪੱਧਰ 3 ਸਰਟੀਧ਼ਿਕੇਟ 

2) HKDSE (ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ / 
ਧਿਸਧਟੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ)

ਮਾਨਤਾ
 ਹੌਂਗ ਕੌਂਗ ਧਿਪਲੋਮਾ ਆੱ਼ਿ ਸੈਕੰਿਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (HKDSE) ਯੋਗਤਾ

HKDSE ਨਵਚ ApL(C) ਿਤੀਨਜਆਂ ਿੰੂ “ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ” ਅਤੇ “ਨਡਿਨਟੰਕਸ਼ਿ ਿਾਲ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ” ਵਜੋਂ ਦੱਨਿਆ ਨਗਆ ਹੈ।

 ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਢਾਂਚਾ (QF)

HKDSE ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ApL(C) ਿੰੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ApL(C) ਵੱਿ ਵੱਿ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਹਾਜਰੀ ਿਬੰਧੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿ ਲਈ ਕੋਰਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ QF 
ਿਰਟੀਨਫਕੇਟ (ਿਰਟੀਨਫਕੇਟਾਂ) ਿੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿ ਵਾਲੇ QF ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ 1-3 ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ 
ਿੰੂ ਇਿ ਿਾਲ ਜੋਨੜਆ ਜਾਏਗਾ। 

ਮਾੱਧਿਉਲਸ

ਪਾਠ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਕੁੱ ਲ 270 ਘੰਟੇ) 

ApL(C) I
(QF# ਪੱਧਰ 1)

ApL(C) II
(QF# ਪੱਧਰ 2)

ApL(C) III
(QF# ਪੱਧਰ 3)

ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ
 (ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼)

18 ਘੰਟੇ 18 ਘੰਟੇ 40 ਘੰਟੇ

ਪੜ੍ਹਣਾ 27 ਘੰਟੇ 27 ਘੰਟੇ 55 ਘੰਟੇ

ਧਲਖਣਾ 20 ਘੰਟੇ 20 ਘੰਟੇ 45 ਘੰਟੇ

ਕੁੱ ਲ ਜੋੜ 65 ਘੰਟੇ 65 ਘੰਟੇ 140 ਘੰਟੇ

# ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਿਬੰਧੀ ਢਾਂਚਾ


