
ਵਰਚੁਅਲ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਵੀਆਈਪ੍ੀ) ਅਕਸਰ ਪ੍ੁੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ 

* ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਕ ਤਰਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ. ਹੇਠ ਦਦੁੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹ ੈ

ਬਦਲਾਓ ਜੇ ਦਸੁੱ ਦਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਦਸਹਤ ਅਦਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਸੋਟੋ੍ ਕਾ Countyਂਂਟ੍ੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ੍ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. 
ਜਨਰਲ 

ਮੈਂ ਵਰਚੁਅਲ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਵੀਆਈਪ੍ੀ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਂ? 

ਵੀਆਈਪ੍ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੁੱ ਥੇ ਵਬੈਸਾਈਟ੍ ਨੰੂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ... 
http://www.desotocountyschools.org/distancelearning 

ਇਹ ਅਕਸਰ ਪ੍ੁੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੋ ਦਕ ਦਨਰੰਤਰ ਅਪ੍ਡੇਟ੍ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਈਟ੍ 'ਤੇ ਸਦਥਤ ਹਨ ... 

https://www.desotocountyschools.org/DLFAQS 

ਮਾਦਪ੍ਆਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਪ੍ੁੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੁੱਤਰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਚੈੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ. 
ਮਾਦਪ੍ਆਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੰੂ ਡੀਸੋਟੋ੍ ਕਾਉਂਟ੍ੀ ਸਕੂਲ (ਡੀਸੀਐਸ) ਰਦਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ 

ਵੀਆਈਪ੍ੀ ਇੰਟ੍ੈਂਟ੍ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ. ਵਰਚੁਅਲ ਦਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਵਦਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਦਪ੍ਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏਗਾ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਡੀਸੀਐਸ ਰਦਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. 

ਆਮ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਦਨ / ਦਵਦਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗਤੀਦਵਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਵਰਚੁਅਲ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਦਨ ਦਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਬੁੱਚ ੇਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਦਹ ਕਰਗੇਾ 
ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੋ ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਦਵਚ ਸਨ? 

ਦਮਸੀਦਸਪ੍ੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਵਦਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 240 ਦਮੰਟ੍ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ / ਗਤੀਦਵਧੀਆਂ ਦਵੁੱਚ 

ਦਹੁੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

ਦਸੁੱ ਦਿਆ ਦਵਭਾਗ. 

ਡੀਸੋਟੋ੍ ਕਾ Countyਂਂਟ੍ੀ ਸਟ੍ਾਫ ਨਾਲ ਦਸੁੱਧੀ ਦਹਦਾਇਤ / ਸੰਚਾਰ ਦਸਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ 
ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਦਨ 'ਤੇ ਘੰਟੇ੍. 

ਐਲੀਮੈਂਟ੍ਰੀ ਦਵਦਦਆਰਥੀਆਂ (ਦਕੰਡਰਗਾਰਟ੍ਨ - 5 ਵਾਂ ਗਰੇਡ) ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਦੂਰੀ ਦਸੁੱਿਣਾ (ਵੀਆਈਪ੍ੀ) ਸਕੂਲ ਦਦਵਸ 

ਏ ਸਮਾਂ - 240 ਦਮੰਟ੍ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਇਸ ਦਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ 

ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅਦਧਆਪ੍ਕ ਦੁਆਰਾ ਦਰਕਾਰਡ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਉਪ੍ਦੇਸ਼, ਦਨਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀਦਡਓ, ਕਾਰਜ, 

ਕੰਮ, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਗਤੀਦਵਧੀਆਂ. ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਕੂਲ, ਗਰੇਡ ਪ੍ੁੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੁੱਿਰਾ ਹੋਵਗੇਾ 
ਅਤੇ / ਜਾਂ ਕੋਰਸ. 

B. ਪ੍ਰਦਕਦਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਸੁੱਿਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ - ਅਕਾਦਦਮਕ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ 
ਦਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਗਾਓ. 



ਸੀ. ਇੰਗਦਲਸ਼ / ਲੈਂਗਵੇਜ ਆਰਟ੍ਸ - ਸਕੂਲੋਜੀ ਪ੍ਲੇਟ੍ਫਾਰਮ ਦਵੁੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮੇਤ ਸਬਕ ਹੋਣਗ ੇ

ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਮਆਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸੁੱਿਣ ਦੇ ਟ੍ੀਦਚਆਂ ਦੀ ਸਮੀਦਿਆ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਭਆਸ (offlineਫਲਾਈਨ), 

ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਰਚੁਅਲ ਛੋਟੇ੍ ਸਮੂਹ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇੁੱਕ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਇੁੱਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਦਵਦਦਆਰਥੀ. 
ਡੀ. ਮੈਥ - ਸਕੂਲੋਜੀ ਪ੍ਲੇਟ੍ਫਾਰਮ ਦਵੁੱਚ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਦਿਆ ਸਮੇਤ ਪ੍ਾਠ ਹੋਣਗੇ 
ਦਮਆਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸੁੱਿਣ ਦੇ ਟ੍ੀਦਚਆਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਭਆਸ (offlineਫਲਾਈਨ), ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਰਚੁਅਲ ਛੋਟੇ੍ 

ਸਮੂਹ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਦਵਦਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਦਨਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ. 

ਈ. ਦਵਦਗਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਦਜਕ ਅਦਧਐਨ - ਸਕੂਲੋਜੀ ਪ੍ਲੇਟ੍ਫਾਰਮ ਦਵੁੱਚ ਜੁੜੇ ਪ੍ਾਠ ਹਣੋਗ ੇ

ਵੁੱਿ ਵੁੱਿ ਸਾਈਟ੍ਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ textsਨਲਾਈਨ ਟੈ੍ਕਸਟ੍ ਦੁਆਰਾ. ਦਵਦਗਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਦਜਕ ਅਦਧਐਨ ਦਵਸੇ਼ ਹੋਣਗੇ 
ਦਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ ਦਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਦਗਆ. 

ਐਫ ਮੁਲਾਂਕਣ - ਦਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲੋਜੀ ਦਵੁੱਚ ਇੁੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ 
ਸਾਲ ਦੇ ਸੁ਼ਰੂ ਦਵਚ ਦਵਦਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 

ਰਵਾਇਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਵੁੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੰਿੇਪ੍ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਆਦਗਆ ਲਈ toਂਾਦਲਆ ਜਾਵੇਗਾ 
accessਨਲਾਈਨ ਪ੍ਹੁੰਚ. ਦਵਦਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਦਜ਼ਲਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ FAQ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਭਾਗ ਵੇਿੋ. 
ਜੀ ਟ੍ੀਚਰ ਚੈੈੱਕ-ਇਨ - ਸਾਰੇ ਦਵਦਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦੁੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ 
ਸਕੂਲੋਜੀ. ਮਾਪ੍ੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਦਧਆਪ੍ਕਾਂ ਤੁੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ 

ਦਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ. ਅਦਧਆਪ੍ਕ ਅਗਲੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੁੱਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗ ੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਦਨ. 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੂਰੀ ਦਸੁੱਿਣਾ (ਵੀਆਈਪ੍ੀ) ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਵਦਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਦਵਸ (6 ਵੀਂ ਤੋਂ 12 ਵੀਂ ਗਰੇਡ): 

ਏ ਸਮਾਂ - 240 ਦਮੰਟ੍ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਇਸ ਦਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ 

ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅਦਧਆਪ੍ਕ ਦੁਆਰਾ ਦਰਕਾਰਡ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਉਪ੍ਦੇਸ਼, ਦਨਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀਦਡਓ, ਕਾਰਜ, 

ਕੰਮ, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਗਤੀਦਵਧੀਆਂ. ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਕੂਲ, ਗਰੇਡ ਪ੍ੁੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੁੱਿਰਾ ਹੋਵਗੇਾ 
ਅਤੇ / ਜਾਂ ਕੋਰਸ. 

B. ਪ੍ਰਦਕਦਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਸੁੱਿਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ - ਅਕਾਦਦਮਕ ਪ੍ਰਦਕਦਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ 
ਦਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਗਾਓ. 

ਸੀ. ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਰਸ - ਸਕੂਲੋਜੀ ਪ੍ਲੇਟ੍ਫਾਰਮ ਦਵੁੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾਠ ਹੋਣਗ ੇ

ਦਜਸ ਦਵੁੱਚ ਦਪ੍ਛਲੀ ਸਮੁੱਗਰੀ ਅਤੇ ਦਸੁੱਿਣ ਦੇ ਟ੍ੀਦਚਆਂ ਦੀ ਸਮੀਦਿਆ, ਦਸੁੱਧੀ ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ 

ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਭਆਸ (offlineਫਲਾਈਨ). ਦਸੁੱਧੀ ਦਹਦਾਇਤ ਦਵੁੱਚ ਪ੍ਦਹਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

ਹਦਾਇਤੀ ਵੀਦਡਓ, ਕਦਥਤ ਪ੍ਾਵਰ ਪ੍ੁਆਇੰਟ੍ਸ, ਦਨਰਦੇਦਸ਼ਤ ਅਦਭਆਸ, ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ੜਹਨਾ 
ਸਮੁੱਗਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੁਸਤਕਾਂ. 
D. ਮੁਲਾਂਕਣ - ਦਵਦਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ 



ਸਕੂਲੋਜੀ ਦਵੁੱਚ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸੁੱਿਣਾ. ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ 

ਪ੍ੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਜ਼ਲਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦੇਿੋ 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ FAQ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਭਾਗ. 

ਐਚ ਟ੍ੀਚਰ ਚੈੈੱਕ-ਇਨ - ਸਾਰੇ ਦਵਦਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦੁੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ 
ਸਕੂਲੋਜੀ. ਮਾਪ੍ੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਦਵਦਦਆਰਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਦਧਆਪ੍ਕਾਂ ਤੁੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ 

ਦਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ. ਅਦਧਆਪ੍ਕ ਅਗਲੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੁੱਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗ ੇ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਦਨ. 
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240 ਦਮੰਟ੍ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਕਉਂ ਪ੍ਾਈ ਗਈ ਹੈ 
Varacu'ala isaṭrakaśanala prōgarāma (vī'ā'īpī) akasara puchē jāndē savāla 
* iha maujūdā jāṇakārī dē adhāra tē ika tarala dasatāvēza hai. Hēṭha ditī jāṇakārī dē adhīna hai 
badalā'ō jē sikhi'ā, sarakārī atē/ jāṁ sihata adhikārī'āṁ du'ārā navīṁ sēdha jārī kītī jāndī hai. Iha 
jāṇakārī ḍīsōṭō kā Countyṇṭī sakūla dī vaibasā'īṭa'tē vī pā'ī jā sakadī hai. 
Janarala 
maiṁ varacu'ala isaṭrakaśanala prōgarāma (vī'ā'īpī) bārē jāṇakārī kivēṁ prāpata karāṁ? 
Vī'ā'īpī bārē jāṇakārī la'ī kō'ī vī ithē vaibasā'īṭa nū aikasaisa kara sakadā hai... 
Http://Www.Desotocountyschools.Org/distancelearning 
iha akasara puchē jāndē dasatāvēza, jō ki niratara apaḍēṭa kītē jā rahē hana, isa sā'īṭa'tē sathita 
hana... 
Https://Www.Desotocountyschools.Org/DLFAQS 
māpi'āṁ atē/ jāṁ saraprasatāṁ nū akasara puchē jāndē praśana patara nū praśanāṁ atē dē 
taura tē akasara caika karana la'ī utaśāhata kītā jāndā hai 
javāba śāmala kītē jāṇagē. 
Māpi'āṁ atē/ jāṁ saraprasatāṁ nū ḍīsōṭō kā'uṇṭī sakūla (ḍīsī'aisa) rajisaṭrēśana prakiri'ā nū 
pūrā karanā cāhīdā hai atē 
vī'ā'īpī iṭaiṇṭa aipalīkēśana. Varacu'ala hidā'itāṁ bārē vidi'ārathī'āṁ atē māpi'āṁ nāla saparaka 
nahīṁ kītā jā'ēgā 
prōgarāma jē ḍīsī'aisa rajisaṭrēśana pūrī nahīṁ hō'ī. 
Āma sakūla dā dina/ vidi'ārathī'āṁ la'ī gatīvidhī'āṁ dā samāṁ 
varacu'ala isaṭrakaśanala prōgarāma sakūla dā dina kisa tar'hāṁ dā hōvēgā? Mērē bacē dā 
kārajakāla tahi karēgā 
usa dē samāna hōvō jivēṁ ki uha imārata vica sana? 
Misīsipī du'ārā zarūrata anusāra, vidi'ārathī'āṁ nū rōzānā 240 miṭa dī'āṁ hadā'itāṁ/ 
gatīvidhī'āṁ vica hisā laiṇā cāhīdā hai 
sikhi'ā vibhāga. 
Ḍīsōṭō kā Countyṇṭī saṭāpha nāla sidhī hidā'ita/ sacāra sirapha ravā'itī sakūla dē daurāna hī 
hō'ēgā 
sakūla dē dina'tē ghaṭē. 



Ailīmaiṇṭarī vidi'ārathī'āṁ (kiḍaragāraṭana - 5 vāṁ grēḍa) la'ī namūnā dūrī sikhaṇā (vī'ā'īpī) 
sakūla divasa 
ē samāṁ - 240 miṭa dī hadā'ita dē barābara dī pēśakaśa kītī jā'ēgī. Isa vica śāmala hō sakadē 
hana 
kalāsarūma dē adhi'āpaka du'ārā rikāraḍa jāṁ lā'īva upadēśa, niradēśaka vīḍi'ō, kāraja, 
kama, atē/ jāṁ gatīvidhī'āṁ. Hadā'itāṁ dā tarīkā sakūla, grēḍa padhara dē anusāra vakharā 
hōvēgā 
atē/ jāṁ kōrasa. 
B. Prakiri'āvāṁ atē sikhaṇa dī'āṁ umīdāṁ - akādamika prakiri'āvāṁ atē umīdāṁ 
jinā hō sakē ravā'itī kalāsarūma dā śīśā lagā'ō. 
Sī. Igaliśa/ laiṅgavēja āraṭasa - sakūlōjī palēṭaphārama vica navēṁ samēta sabaka hōṇagē 
hadā'itāṁ atē mi'ārāṁ atē sikhaṇa dē ṭīci'āṁ dī samīkhi'ā, sutatara abhi'āsa (offlinephalā'īna), 
atē kujha varacu'ala chōṭē samūha atē/ jāṁ ika dī hadā'itāṁ'tē ika dī'āṁ zarūratāṁ nū pūrā 
karana la'ī 
vidi'ārathī. 
Ḍī. Maitha - sakūlōjī palēṭaphārama vica navīṁ hadā'itāṁ atē samīkhi'ā samēta pāṭha hōṇagē 
mi'ārāṁ atē sikhaṇa dē ṭīci'āṁ, sutatara abhi'āsa (offlinephalā'īna), atē kujha varacu'ala chōṭē 
samūha atē/ jāṁ vidi'ārathī'āṁ dī'āṁ lōṛāṁ pūrī'āṁ karana la'ī ika niradēśa'tē. 
Ī. Vigi'āna atē samājika adhi'aina - sakūlōjī palēṭaphārama vica juṛē pāṭha hōṇagē 
vakha vakha sā'īṭāṁ atē/ jāṁ textsnalā'īna ṭaikasaṭa du'ārā. Vigi'āna atē samājika adhi'aina viśē 
hōṇagē 
jinā sabhava hō sakē agarēzī/ bhāśā kalā vica śāmala kītā gi'ā. 
Aipha mulāṅkaṇa - niradhārata karana la'ī sakūlōjī vica ika mulāṅkaṇa dākhala kītā jāvēgā 
sāla dē śurū vica vidi'ārathī'āṁ dī'āṁ zarūratāṁ. Isa tōṁ ilāvā, śurū'ātī jān̄ca atē 
ravā'itī sakūla dē māḍala vica varatē ga'ē sakhēpa mulāṅkaṇāṁ dī āgi'ā la'ī toāli'ā jāvēgā 
accessnalā'īna pahuca. Vidi'ārathī'āṁ nū zil'hā atē rāja dē mulāṅkaṇa laiṇa dī zarūrata vī hō 
sakadī hai 
samēṁ samēṁ tē vadhērē jāṇakārī la'ī isa FAQ tē mulāṅkaṇa bhāga vēkhō. 
Jī ṭīcara caika-ina - sārē vidi'ārathī'āṁ nū phīḍabaika atē māraga daraśana ditē jāṇagē 
sakūlōjī. Māpē atē/ jāṁ vidi'ārathī praśanāṁ atē nāla adhi'āpakāṁ taka pahuca kara sakadē 
hana 
kisē vī samēṁ madada la'ī bēnatī'āṁ. Adhi'āpaka agalē dē ata taka bēnatī'āṁ dā javāba dēṇagē 
sakūla dā dina. 
Saikaḍarī dūrī sikhaṇā (vī'ā'īpī) saikaḍarī vidi'ārathī'āṁ la'ī sakūla divasa (6 vīṁ tōṁ 12 vīṁ 
grēḍa): 
Ē samāṁ - 240 miṭa dī hadā'ita dē barābara dī pēśakaśa kītī jā'ēgī. Isa vica śāmala hō sakadē 
hana 
kalāsarūma dē adhi'āpaka du'ārā rikāraḍa jāṁ lā'īva upadēśa, niradēśaka vīḍi'ō, kāraja, 
kama, atē/ jāṁ gatīvidhī'āṁ. Hadā'itāṁ dā tarīkā sakūla, grēḍa padhara dē anusāra vakharā 
hōvēgā 
atē/ jāṁ kōrasa. 
B. Prakiri'āvāṁ atē sikhaṇa dī'āṁ umīdāṁ - akādamika prakiri'āvāṁ atē umīdāṁ 
jinā hō sakē ravā'itī kalāsarūma dā śīśā lagā'ō. 
Sī. Sārē saikaḍarī kōrasa - sakūlōjī palēṭaphārama vica hadā'itāṁ dē pāṭha hōṇagē 



jisa vica pichalī samagarī atē sikhaṇa dē ṭīci'āṁ dī samīkhi'ā, sidhī hadā'ita atē 
sutatara abhi'āsa (offlinephalā'īna). Sidhī hidā'ita vica pahilāṁ tōṁ daraja kītī jāṇakārī hō sakadī 
hai 
hadā'itī vīḍi'ō, kathita pāvara pu'ā'iṭasa, niradēśita abhi'āsa, jāṁ sutatara paṛhanā 
samagarī jāṁ pāṭha pusatakāṁ. 
D. Mulāṅkaṇa - vidi'ārathī'āṁ nū pradaraśata karana la'ī bahuta sārē maukē pradāna kītē jāṇagē 
sakūlōjī vica rasamī atē gaira rasamī mulāṅkaṇāṁ du'ārā sikhaṇā. Vidi'ārathī vī hō sakadē hana 
pūrē sāla daurāna samēṁ-samēṁ tē zil'hā atē rāja dē mulāṅkaṇa laiṇa dī lōṛa hudī hai. Dēkhō 
vadhērē jāṇakārī la'ī isa FAQ tē mulāṅkaṇa bhāga. 
Aica ṭīcara caika-ina - sārē vidi'ārathī'āṁ nū phīḍabaika atē māraga daraśana ditē jāṇagē 
sakūlōjī. Māpē atē/ jāṁ vidi'ārathī praśanāṁ atē nāla adhi'āpakāṁ taka pahuca kara sakadē 
hana 
kisē vī samēṁ madada la'ī bēnatī'āṁ. Adhi'āpaka agalē dē ata taka bēnatī'āṁ dā javāba dēṇagē 
sakūla dā dina. 
Ī. Pēraiṇṭa kamiicationnīkēśana - māpi'āṁ nū vidi'ārathī'āṁ dī tarakī bārē sūcata kītā jāvēgā 
sakūlōjī atē vica pōraṭala pōraṭala du'ārā vidi'ārathī grēḍāṁ taka pahuca dē yōga hō jāvēgā 
pāvara sakūla. 
240 Miṭa  


