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ਪਿਹਲੀ ਿਸੱਿਖਆ 
 

• ਸਾਰੇ 3 ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦ ੇਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ 15 ਘੰਟ,ੇ ਿਮਆਦ ਦੇ ਸਮ�, ਫੰਡ ਪ�ਾਪਤ ਪਿਹਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਂ 570 ਘੰਟੇ ਇਕ 
ਸਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬੱਚੇ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦ ੇਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੰੂ ਇਕ ਸਥਾਪਤ ਰਿਜਸਟਰਡ ਪ�ੀਸਕੂਲ, 
ਨਰਸਰੀ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਮਾਈਡਰ ਨਾਲ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

 
• 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (www.southampton.gov.uk/schools-

learning/pre-school/eligibility-critedia) ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦ ੇਸਮ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ 15 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਸਾਲ 
ਿਵੱਚ 570 ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ. 

 
• ਸਾਰੇ 3 ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਤੇ 16 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ. ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ 

15 ਘੰਟੇ ਵਾਧੂ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ. 
 

• ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹ ਇਕ ਫੰਿਡਡ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ  
 

• ਇਹ ਬਹਤੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ. 
 

• ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਉਥ�ਪਟਨ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪੇਜ https://sid.southampton.gov.uk 'ਤੇ ਜਾਓ. 

 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ 
 

 
• 5 ਤ� 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਮਫੁਤ ਜਗ�ਾ ਦ ੇਹੱਕਦਾਰ ਹਨ. 

 
• ਿਸੱਿਖਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਮਾਿਪਆਂ 'ਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 

ਪੂਰੇ ਸਮ� ਦੀ ਿਸਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋਣ. 
 

• ਬੱਚੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਿਵੱਚ ਸਤੰਬਰ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ 5 ਵ� ਜਨਮਿਦਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਮਆਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮ� ਦੀ ਿਸਿਖਆ 
ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 
 

https://www.gov.uk/schools-admission/school-starting-age 
 

•  ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਜੂਨ ਿਵਚ ਆਖਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਸਿਖਆ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ   ਉਮਰ 16 
ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਮਾਿਪਆ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 

https://www.gov.uk/schools-admission/school-starting-age


April 2020                                                                        2 
 

ਯੂਕੇ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ 
 

• ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਲ ਿਤੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ; ਪਤਝੜ, ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਛੱੁਟੀਆਂ 
ਦੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 
 

• ਿਮਆਦ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਥੋੜ�ੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਤ� ਜੁਲਾਈ ਦੇ 
ਅੰਤ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਹੈ. ਸਾਉਥੈਮਪਟਨ ਿਮਆਦ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
https://www.southampton.gov.uk/schools-learning/in-school/ 

 
• ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਦ ੋਪੜਾਵਾਂ ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਪ�ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਕੁਝ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦ ੋਿਹੱਿਸਆਂ 

ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ ਬਾਲ ਅਤ ੇਜੂਨੀਅਰ 
 

• ਸਕੂਲ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ 'ਸਾਲ ਸਮਹੂ' ਿਵਚ ਵੰਡਦ ੇਹਨ. ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ  
 

• ਪਾਠਕ�ਮ ਨੰੂ ਬਲਾਕ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ "ਕੀ ਸਟੇਜਸ" ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ. ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ. 
 

• ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ. 
 

• ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ. 
 

ਉਮਰ ਸਾਲ 
ਸਮੂਹ 

ਪਾਠਕ�ਮ 
ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਲੁਾਂਕਣ ਿਸੱਿਖਆ 
ਦਾ ਪੜਾਅ 

4 ਤ� 5 ਿਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਸਾਲ   
 
 
 

ਪ�ਾਇਮਰੀ 

 
5 ਤ� 6 ਸਾਲ 1 ਕੀ ਸਟੇਜ 1 ਧੁਨੀ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ. 
6 ਤ� 7 ਸਾਲ 2 ਕੀ ਸਟੇਜ 1 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗਿਣਤ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਟੈਸਟ. 
 
7 ਤ� 8 ਸਾਲ 3 ਕੀ ਸਟੇਜ 2  
8 ਤ� 9 ਸਾਲ 4 ਕੀ ਸਟੇਜ 2  
9 ਤ� 10 ਸਾਲ 5 ਕੀ ਸਟੇਜ 2  
10 ਤ� 11 ਸਾਲ 6 ਕੀ ਸਟੇਜ 2 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤ ਿਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟ. 
  
11 ਤ� 12 ਸਾਲ 7 ਕੀ ਸਟੇਜ 3   

 
ਸੈਕੰਡਰੀ 

12 ਤ� 13 ਸਾਲ 8 ਕੀ ਸਟੇਜ 3  
13 ਤ� 14 ਸਾਲ 9 ਕੀ ਸਟੇਜ 3  
14 ਤ� 15 ਸਾਲ 10 ਕੀ ਸਟੇਜ 4  
15 ਤ� 16 ਸਾਲ 11 ਕੀ ਸਟੇਜ 4 ਬੱਚੇ ਜੀਸੀਐਸਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਲ�ਦੇ 

ਹਨ. 
 
•  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ�ਮ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚ ੇਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਸੱਖ 

ਸਕਣ. 
 

• ਹਰੇਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦ ੇਅੰਤ ਤਕ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
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ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 
 

• ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ http://www.southampton.gov.uk/schools-learning/find-
school/apply-school/ 'ਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

 
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋਏਗੀ 

 
• ਤੁਸੀ ਂਜਨਤਕ ਲਾਇਬ�ੇਰੀਆਂ ਿਵਚ ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ. 

 
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਫਰ ਜ ੇਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਸਕੂਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ 

ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹੋ 

 

• ਹਰ ਸਤੰਬਰ ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਟੀਮ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ, ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਜਗ�ਾ 
ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇਗੀ. ਇਨ�ਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਟੀਮ ਦਆੁਰਾ ਇਨ�ਾਂ 
ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: 

 
 ਉਹ ਬੱਚ ੇਜੋ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤ� ਿਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਮੁਫਤ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ. 
 
 ਉਹ ਬੱਚੇ ਜ ੋਸਾਲ 2 ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦ ੇਹਨ. 

 
  ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਾਲ 6 ਿਵੱਚ ਹਨ ਜੂਨੀਅਰ ਜਾਂ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਦ ੇਹਨ. 

 
ਿਰਸੈਪਸ਼ਨ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ� ਉਹ 
ਸਕੂਲ ਉਸੇ ਸਾਈਟ' ਤੇ ਇਕ ਨਰਸਰੀ ਿਵਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ. 
 
• ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਟੀਮ 023 8083 3004 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

 
• ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ�ਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ 

ਹੈ. 
 

•  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਮਕੌਾ ਨਹੀ ਂਿਮਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਦ ੇਨੇੜੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਜਗ�ਾ 
ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.  

 
• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ. 

 
•  ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰਰੂ 

  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਟੀਮ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ. 
 
 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 
 

ਨਹੀ ਂਤਾਂ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਸੱਿਖਆ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. 
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ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰੀ 
 

• ਬੱਿਚਆਂ ਤ� ਹਰ ਿਦਨ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ� ਾ ਹ.ੈ 
 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ, ਜਦ 
ਤੱਕ ਿਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਸਿਹਮਤ ਨਹੀ ਂਹੋ ਜਾਂਦੀ. ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 
 

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਸਰਫ ਸਕੂਲ ਨਹੀ ਂਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹ ਬਹਤੁ ਿਬਮਾਰ ਹਨ. ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ 
ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤ ੇਹੈਡਟੀਚਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 

 
• ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

 
• ਿਮਆਦ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਛੱੁਟੀਆਂ: ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ 13 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. 

ਿਮਆਦ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਜ ੇਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੈਡਟੀਚਰ ਤ� ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ 
ਪਏਗੀ. ਤੁਸੀ ਂਿਸਰਫ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ: - 

 
 ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੈਡਟੀਚਰ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ (ਇਕ ਮਾਪੇ ਵਜ� ਬੱਚਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ).  

 
 ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਹਨ. 

 
 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਮੁੱਖ ਅਿਧਆਪਕ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਛੱੁਟੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਿਕੰਨੇ ਿਦਨ ਸਕੂਲ ਤ� ਦਰੂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਵੈਚਾਲਤ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀ ਂਹੈ. 

 
• ਉਹ ਮਾਪੇ ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ 

ਅਤ ੇਉਨ�ਾਂ ਦ ੇਿਵਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ. 
 
• ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀ ਂਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਨਹੀ ਂਦੱਿਸਆ ਹੈ. 
  
•  ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਿਮਆਦ ਦ ੇਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ�  ਬਾਹਰ ਿਲਜਾਉਣ ਲਈ 
ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

 
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਕ ਿਨਰੰਤਰ ਿਚੰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਿਸੱਿਖਆ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆ 

ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਭਲਾਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ ਜ ੋ
ਕ�ਸਲ ਵੱਲ�  ਮਾਿਪਆਂ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

 
• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਂਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਵਸਥਾ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ 

ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗ ੇਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਜ਼ਰਰੂਤ ਪੈਣ ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਦਆੁਰਾ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਹੈ . 

 
             •    ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 
 

https://www.gov.uk/school-attendance-absence/legal-action-to-enforce-school-attendance 
 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਰੈਫ਼ਰਲ ਿਵੱਚ 
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ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਿਦਅਕ ਜਰਰੂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ 
 

 
ਸਾਉਥੈਮਪਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਿਦਅਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ 
ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. 
 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਿਦਅਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹਤੁੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜ ੋਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਮਰਥਨ 
ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. 
 
ਸਾਉਥੈਮਪਟਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਨੀਡਸ ਐਡਂ ਿਡਸਏਿਬਿਲਟੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਐਡਂ ਸਪੋਰਟ ਸਰਿਵਸ 
(ਸ�ਿਡਆਐਸਐਸ) ਵਧੇਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ. ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਉਥੈਮਪਟਨ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 
ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ:       0300 303 2677              ਈ-ਮੇਲ: southamptoniass@roseroad.org.uk 
ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਤਾਲ ਫਾਰਮ: https://www.southamptonsendiass.info/contact/ 
 
 

ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾ ਂਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
 
ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ ੋ
ਿਕ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਸਮੇਤ: 
 

• ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਿਲੰਗ ਅਤੇ ਜਨਮ ਿਮਤੀ.  
 

• ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇਪਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ. 
 

• ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇਪਤਾ. 
 

• ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਉਹ ਿਕਸ ਦ ੇਨਾਲ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ, ਪਤੇ ਸਮੇਤ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਆਪਣਾ 
ਪਤਾ ਬਦਲਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਨੰੂ 
ਜ਼ਰਰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

 
• ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ. 
 
• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਮ ਿਸਹਤ, ਐਲਰਜੀ ਅਤ ੇਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਰਰੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਉਿਂਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਵਵਸਥਾ ਸਹੀ ਥਾਂ' ਤੇ ਹੈ. ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ 
ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ. 
 
 

• ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਵੇਰਵੇ. 
 
• ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਿਦਅਕ ਜਰਰੂਤਾਂ ਅਤ ੇਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ.  
 
• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦ ੇਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ. 

 
ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜੀਦਂੇ ਹਨ: 

mailto:southamptoniass@roseroad.org.uk
https://www.southamptonsendiass.info/contact/
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 ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਪਤਾ. 
 
 ਉਨ�ਾਂ ਦ ੇਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਮਤੀ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਉਥੱੇ 

ਰਿਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) 
 
 ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਨਵ� ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਉਹ ਿਮਤੀ ਜਦ� ਉਹ ਉਸ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਪਤਾ 

ਹੋਵੇ. 
 

 ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾ ਂ
ਤ� ਸਲਾਹ ਦਣੇੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 

 
 

ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚ ੇਅਤੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਅਤੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ 
 

• ਸਭ ਤ� ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ 
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. 

 
• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਦੱਸ ੇਗਏ ਚਾਈਲਡ ਵਰਕ 

ਪਰਿਮਟ ਲਈ ਸਾਉਥੈਮਪਟਨ ਿਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲ ਕੋਲ ਿਬਨੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 
 

• ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: https://www.southampton.gov.uk/schools-
learning/employ-teach/ 

 
• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤ� ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦਾ. 

 
• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਟੀ ਵੀ, ਮਾਡਿਲੰਗ ਅਤ ੇਥੀਏਟਰ ਵਰਗੇ ਪ�ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਇਸ�ਸ 

ਲਈ ਸਾਉਥੈਮਪਟਨ ਿਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 
 

•    ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 
 

 https://www.southampton.gov.uk/schools-learning/employ-teach/child-performance-licensing 
 

• ਜ ੇਤੁਸੀ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤ� ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦ ੇ
ਹੈਡਟੀਚਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 

 

ਮੁਫਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ 
 

• ਸਾਲ ਆਰ, 1 ਅਤ ੇ2 ਦ ੇਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਿਡੰਗ ਪ�ਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਫਤ ਸਕੂਲ ਖਾਣੇ ਦ ੇਹੱਕਦਾਰ 
ਹਨ. 
 

•  ਦਜੂ ੇਬੱਚੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਿਵਚ ਹੋ. 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਸਕੂਲ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੁਫਤ ਸਕੂਲ ਖਾਣੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ. 

https://www.southampton.gov.uk/schools-learning/employ-teach/
https://www.southampton.gov.uk/schools-learning/employ-teach/
https://www.southampton.gov.uk/schools-learning/employ-teach/child-performance-licensing
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