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ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਸਾਰ   

ਖੰਡ 1 ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ� ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਾਿਹਤ ਦੀ 

ਸਮੀਿਖਆ ਹੈ। ਸਮੀਿਖਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਖੋਜ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਵਾਹ ਨੰੂ 

ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਕਾਰਨ� 'ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ� ਜਦ� ਸਮਾਜਕ-

ਆਰਿਥਕ ਹਾਲਾਤ ਿਵਖ਼ਮ ਹੋਣ।  ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ� ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 

ਨਤੀਜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਸਕੂਲ ਨਾਲ� ਘੱਟ ਸਫਲ ਅਕਾਦਿਮਕ 

ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੀਿਖਆ ਖੋਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼� ਤ� ਅਿਧਐਨ� 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਹਨ� ਦੇ ਿਸਹਤ ਜ� ਿਸੱਿਖਆ 

ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਯੂਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। 9 ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ 59 ਸ�ੋਤ� ਦਾ ਸਾਰ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਨ� ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਸੀਲਾ 

ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਦਲਣਹਾਰ ਚੀਜ� ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ� ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ 

ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜ ੋਿਜਆਦਾ ਿਵਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ 

ਤ� ਵੱਧ ਉਮੀਦਪੂਰਨ ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ, ਅਗੇਤੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਜਲਦੀ 

ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਿਪਛੋਕੜ� ਵਾਲੇ ਬੋਲ਼ੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਿਨਕਲਦੇ 

ਹਨ।   
 
 
ਖੰਡ 2 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਵੱਲ� ਇੱਕ ਬੋਲ਼ੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਾਲਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨ� 

ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ� ਦੀ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੋਲ਼ੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਮਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਾਟੇ 

ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਲ� ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਤ� ਇੱਕੀ ਪਰਵਾਰ� ਦਾ ਇੰਟਰਿਵਊ, ਿਜਆਦਾਤਰ ਦਾ ਆਮ�ੋ-ਸਾਮ�ਣੇ ਅਤੇ 

ਦੋ ਦਾ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਕੇ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਖੋਜ� ਤ� ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਿਕ ਘੱਟ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 

ਰਿਹੰਦੇ ਪਰਵਾਰ� ਲਈ, ਨਵ� ਜਨਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ�ਚ ਅਤੇ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬਹੁਤ 

ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹ� ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜਨ� � ਦੇ ਪੜ�ਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਕਮਜੋਰ ਹਨ ਜ� ਜੋ 

ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਚਾਰ ਿਵਕਲਪ� ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ� ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ� 

ਕੋਲ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਪਿਰਵਾਰ� ਕੋਲ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ 

ਪੇਸੇ਼ਵਰ� ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਿਕ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਮਿਹਸੂਸ 

ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪ�ਗਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, 



ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਿਵਕਲਪਕ ਸਰੋਤ, ਿਜਵ� ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ� ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਰੋਤ ਨਹ� ਸੀ। ਇਸ 

ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ, ਅੱਧੇ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਸਾਇਨ ਲ�ਗਉਏਜ (BSL) ਜ� ਹੋਰ 

ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਾਇਨ ਲ�ਗਉਏਜ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਾਹਰ ਅਕਸਰ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਇਸ ਪਹੰੁਚ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤ� ਿਨਰ-ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 

ਹਲ�ਿਕ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਸਾਇਨ ਲ�ਗਉਏਜ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਿਜਆਦਾ ਮੌਕੇ ਨਹ� ਿਮਲੇ ਸੀ।  
 
ਖੰਡ 3 ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਨੰੂ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਦੋਹ� 

ਿਹੱਿਸਆਂ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨ� ਸ਼ਨਲ ਡੈਫ਼ ਿਚਲਰੈਨਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ (NDCS), ਬੋਲ਼ੇ 

ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਸਿਖਅਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸੇ਼ਵਰ� ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਖੋਜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਿਸਫਾਿਰਸ਼� ਕੀਤੀਆਂ 

ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।   


	ਬੋਲ਼ੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ
	ਬੋਲ਼ੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ
	ਘੱਟ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ
	ਘੱਟ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ
	ਖੰਡ 1 ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਖੋਜ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਕ-...
	ਖੰਡ 1 ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਖੋਜ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਕ-...

