Punjabi

ਚੀਨੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ
ਲਈ ਸੁਝ ਾਅ
ਪਰਾ੍ ਇਮ
ਰੀ

ਆਲੇ -ਦੁ ਆ ਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਸਿਖਣੀ

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ-ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਣ ਾ,
ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀਆਂ
ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ

ਅਨੰ ਦ ਲੈਂ ਦਿਆਂ ਚੀਨੀ
ਸਿਖਣੀ

ਕੀਮਤ ਦੇ ਟੈ ਗ ਜਾਂ ਪੈ ਕੇ ਜ ਿੰ ਗ
ਪੜ੍ਹ ਣ ੀ, ਕੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਦੀ
ਚੋ ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ
ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿਖਣੇ

ਬਸ ਦੇ ਰੂ ਟ ਅਤੇ ਰੂ ਟ ਅਤੇ
ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ
MTR ਸਟੇ ਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਣੇ

ਟਿਉਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੱ ਡੇ ਭਰਾ
ਜਾਂ ਭੈ ਣ ਾਂ

ਭੋਜਨ ਦਾ ਆੱ ਰਡਰ ਦੇ ਣ ਲਈ
ਰੈ ਸ ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੇ ਨਿ ਉ ਪੜ੍ਹ ਣ ਾ

ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ
ਲਈ ਸੰ ਕੇ ਤ ਪੜ੍ਹ ਣੇ

ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਗ ਰਾਮ ਵੇ ਖ ਣੇ, ਜਿਵੇਂ
ਕਾਰਟੂ ਨ, ਡਰਾਮਾ, ਖ਼ਬਰਾਂ
2015 ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਉਰੋ

ਚੀਨੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ (NCS) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱ ਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ
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ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ
ਅਜਾਇਬਘਰ ਜਾਣ ਵੇ ਲੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਣ ੀ

ਹੋ ਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਮਲਟੀ-ਮੀਡੀਆ ਸ੍ਰੋ ਤ
ਵੇ ਖ ਣ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰ ੀ ਜਾਣਾ

ਸਕੂ ਲ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਸਿਖਣੀ

ਕਲਾਸ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰ
ੌ ਾਨ

ਚੀਨੀ ਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਹੋ ਰ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਸਿਖਣ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱ ਸਾ
ਲੈ ਣਾ

ਵਾਧੂ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ

ਚੀਨੀ ਹਮਉਮਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਇ ਆਂ ਚੀਨੀ ਵਿਚ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨੀ
ਈ-ਲਰਨਿੰ ਗ
ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਟਿਉਟੋਰੀਅਲਾਂ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ

ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰ ੀ
ਵਿਚਲੀਆਂ
ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਕਾਰਡ ਗੇ ਮ ਸ

ਕੁ ਕ ਿੰ ਗ ਦੀ ਕਲਾਸ

ਪੜ੍ਹ ਣ ਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ

ਜ਼ੋ ਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਣ ਾ

ਹੋ ਰ ਸਿਖਣ ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਮਾਹੌ ਲ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ
ਜਨਮ-ਦਿਨ ਦੀਆਂ
ਪਾਰਟੀਆਂ

ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ
ਬਾੱ ਲ ਗੇ ਮ ਸ
ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ

ਜਵਾਬ ਦੇ ਣ ਾ
ਨਕਲੋ -ਹਰਕਤ

ਪਿਕਨਿਕ

ਸੰ ਕੇ ਤ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਣ,ੇ ਆਦਿ
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