ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾ ਚੀਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਲਖਣ ਿਾ ਪਰਿਰਸ਼ਨ

ਡਾ. HUI ਸਊ-ਯਾਨ, ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਫੈਕਲਟੀ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦੁਆਰਾ
ਗੈਰ-ਚੀਨੀ-ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ (NCS) ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸਾ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸਵਿੱ ਚ ਚੀਨੀ ਸਸਿੱ ਿਣਾ ਸਚਿੰ ਤਾ ਦਾ
ਸਵਸਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ NCS ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਸਸਿੱ ਿਣ ਲਈ ਸਮਿੱ ਰਥਨ
ਨੂਿੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚ "ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਪ੍ਾਠਕਰਮ ਨੂਿੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਸਸਿੱ ਿਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ" ("ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਢਾਂਚਾ") ਅਤੇ NCS ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਿੱ ਰਥਨ ਲਈ 10 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਸਜ਼ਆਦਾ NCS ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ
ਸਾਲ $800,000 ਤੋਂ $1,500,000 ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫਿੰ ਡ ਲੈ ਣ ਦੇ ਕਾਨੂਿੰਨ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਸਸਿੱ ਿਣ ਅਤੇ
ਸਕੂਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਸਿੰ ਮਸਲਤ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂਿੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਸਸਿੱ ਿਣ ਸਵਿੱ ਚ NCS ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂਿੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸਬਊਰੋ ਨੇ
2013/14 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਚੀਨੀ ਪ੍ੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਿਣ ਵਾਲੇ NCS ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁਿੱ ਚੀ
ਸਸਿਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਦਾ ਸਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਨੁਪ੍ਾਤ ਨਮੂਨੇ ਦੁਆਰਾ 10 ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ NCS ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਡੇਟਾ ਇਿੱ ਕਠਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱ ਧ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ, ਸਪ੍ਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚ NCS ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ
ਨੂਿੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਿੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱ ਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਵਸਲੇ ਸਣ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਸਮਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ 2013/14 ਸਕੂਲੀ
ਸਾਲ ਸਵਿੱ ਚ 151 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਕੇ 2017/18 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਸਵਿੱ ਚ 228 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ NCS

ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2
000 ਤੋਂ 4 000 ਨਮੂਨੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ਿੰ ਜ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੰ ਿੇਪ੍ ਸਵਸਲੇ ਸਣ
ਉਤਸ਼ਾਹਜਣਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਚੀਨੀ ਪ੍ੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਿਣ ਸਵਿੱ ਚ NCS ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸਵਿੱ ਚ ਕਰਮਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂਿੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੂਨੀਅਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਪ੍ੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਿਣ ਸਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਸਦਿਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਦੇਸਿਆ ਸਗਆ ਹੈ, ਜੂਨੀਅਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਿੱ ਧਰ 'ਤੇ NCS ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ
ਸਵਿੱ ਚ ਭਾਸਾ ਸਸਿੱ ਿਣ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਂਹ ਰਿੱ ਿੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪ੍ੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਸਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੀਨੀ ਸਬਦ ਵੀ ਸਲਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਜਸ ਸਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ

ਪ੍ਸਰਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਸਮਲ ਹੈ। ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਦੇ ਸਿੰ ਦਰਭ ਸਵਿੱ ਚ, ਜੂਨੀਅਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ
ਪ੍ਿੱ ਧਰ 'ਤੇ NCS ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਸਨਧੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ
ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 2017/18 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਸਵਿੱ ਚ ਸਿੰ ਕੁਸਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
2013/14 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਵਿੱ ਚ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 3 ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਿਣ ਦੋਵਾਂ ਸਵਿੱ ਚ
ਸੁਧਾਰ ਸਦਿਾਇਆ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ੜ੍ਹੇ ਗਏ ਪ੍ੈਸਰਆਂ ਅਤੇ
ਅਿੱ ਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟਿੱ ਪ੍ਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਿੰ ਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ੈਰਾਗਰਾਫ
ਸਵਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਸਵਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਸਸਿੱ ਿਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ੜ੍ਾਅ ਸਵਿੱ ਚ ਦਾਿਲ

ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਭਾਸਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 4 ਅਤੇ 5 ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ੜ੍ਹਨ ਸਵਿੱ ਚ
ਚਿੰ ਗੀ ਤਰਿੱ ਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਿੰ ਕੜ੍ੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਕ NCS ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 3 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 4 ਤਿੱ ਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ
ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂਿੰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣਾ
ਹੈ। ਇਸ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਸਵਿੱ ਚ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਨੂਿੰ ਸਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸਬਊਰੋ ਦੁਆਰਾ "ਸਸਿੱ ਸਿਆ

ਢਾਂਚੇ" ਦੇ ਪ੍ਿੱ ਧਰ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸਵਵਸਸਥਤ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਅਤੇ ਸਸਿਲਾਈ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਲਈ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਮਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ
ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ੜ੍ਣ ਅਤੇ ਸਲਿਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਸਕਲਾਂ ਨੂਿੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਸਮਲ ਸਕੇ।
ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ‘ਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਨਤ ਸਮਿੱ ਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ੜ੍ਹਨ ਸਵਿੱ ਚ
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁਿੱ ਚਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਦਲਚਸਪ੍ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਉਨੇਹ ਸਾਨਦਾਰ ਨਹੀ ਸੀ
ਸਜਨੇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਿੱ ਧਰਾਂ ਦੇ । ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ, ਸਜਹੜ੍ੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪ੍ਿੱ ਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਨ, ਉਨਹਾਂ
ਸਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਸਜ਼ਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਿੱ ਲ ਅਿੰ ਕਾਂ
ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਲਿਤ ਸਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ
ਸਦਿਾਇਆ। ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ

ਸਬਆਨ ਅਤੇ

ਵਰਣਨ ਵਧੇਰੇ

ਸਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਲਿਤ ਵੀ ਸਪ੍ਿੱ ਸਟ ਅਤੇ ਸਿੰ ਗਸਠਤ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ
ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਲਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬਿੰਧ ਨੂਿੰ ਸਧਆਨ ਸਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਸਕ ਉਹ ਇਿੱ ਕੋ ਗਰੇਡ ਦੇ
ਚੀਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਸਨਧਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟ ਮਾਸਹਰ ਸਨ।

ਇਿੱ ਕ ਅਨੁਕੂਲ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਸਸਿੱ ਿਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਮਾਸਪ੍ਆਂ ਦੀ ਭੂਸਮਕਾ
ਸਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ਿੰ ਜ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਨਮੂਸਨਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਵਸਲੇ ਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, NCS ਦੇ
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ (NCS ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਦਾਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਪ੍ੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ

ਸਮੇਤ) ਦੇ 2013/14 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਕੜ੍ੀ ਸਮਹਨਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ
ਦੇ ਸਮਿੱ ਰਥਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਿਣ ਸਵਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪ੍ਿੱ ਸਟ ਹੈ ਸਕ ਜਦੋਂ
ਤਿੱ ਕ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, NCS ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸਾ ਵਜੋਂ ਸਸਿੱ ਿਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸਸਕਲਾਂ ਨੂਿੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ।
। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਿਣ NCS ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਚੀਨੀ ਸਸਿੱ ਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਨੂਿੰ ਹੋਰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸਵਿੱ ਚ
ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸਧਆਪ੍ਕਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਸਹਯੋਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਪ੍ਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੇ ਮਹਿੱ ਤਵ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਜਹੜ੍ੇ ਮਾਪ੍ੇ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਨੂਿੰ
ਚੀਨੀ ਸਸਿੱ ਿਣ ਲਈ ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰਕੇ ਇਿੱ ਕ ਵਧੀਆ ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਜਿੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ
ਸਕਿੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜੋ ਮਗਨ ਚੀਨੀ ਭਾਸਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਸਚਆਂ
ਦੇ ਪ੍ੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬਿੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ ਚੀਨੀ ਸਸਿੱ ਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸਰਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸਸਿੱ ਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਭਾਸਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਨਵੇਸ ਅਤੇ ਪ੍ਿੱ ਕਾ
ਸਿੰ ਕਲਪ੍ ਭਾਸਾ ਸਸਿੱ ਿਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿੱ ਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ NCS ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਚੀਨੀ
ਸਸਿੱ ਿਣ ਸਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਹਤਰ ਨਤੀਸਜਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂਿੰ ਦੇਿਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹਾਂ।
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