
ਆਪਣੀ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਪਿਹਚਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਓ (ਪੱਧਰ 1) 

 
ਵਰੇਵਾ- ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਹਰੇਕ ਮ-ਬਰ ਕੋਲ1  ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ (ਇੰਟਰਿਵਊ) ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਿਹਚਾਣ ਪੱਤਰ 

ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਦੁਵਾਰਾ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਅੰਤਰ ਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇਗਾ/ਿਸੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਤ1 ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਿਲਖਤ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਵੀ ਕਰੇਗਾ  
ਨੋਟ: ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੂ ੰਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਮੁਖੱ ਪ*ਸ਼ਨ 
 

ਕੀ ਤੁਸR ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ-ਬਰਾਂ ਲਈ ਪਿਹਚਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਅੰਤਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਕੁਲੱ ਲੋੜ1ਦਾ ਸਮਾ ਂ ਿਤੰਨ ਿਦਨ' ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਘੰਟ ੇ 

ਲੋੜ1ਦੀ ਸਮਗੱਰੀ  ਪੈਨਿਸਲ, ਕਾਗਜ਼ / ਨ8 ਟਬੱੁਕ, ਰੰਗ , ਸਿਟੱਕਰ, ਗੰੂਦ  

ਿਸਖੱਣ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇ 1. ਿਲਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਹੋਵੇਗਾ  

2. ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਹੋਵੇਗਾ  

3.  ਨਵI Jਬਦਾਵਲੀ ਪਤਾ ਲਗੇਗੀ  

ਪਿਹਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ   ਰੰਗ, ਨੰਬਰ, ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਆਿਦ ਲਈ ਭਾJਾ ਿਵਚ ਵਰਤ ੇਜ'ਦ ੇਅੱਖਰ ਅਤ ੇJਬਦਾਵਲੀ    

 
ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ (1) 

ਅਜੱ ਤੁਸR ਿਸਖੱਗੋ ੇਿਕ ਇਕੱ ਪਿਹਚਾਣ ਪਤੱਰ ਕੀ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸਨੂ ੰਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰਗੋ।ੇ  
 

ਸੁਝਾਇਆ ਿਗਆ ਸਮਾ ਂ ਗਤੀਿਵਧੀ ਅਤ ੇਵਰੇਵਾ 

10 ਿਮਟੰ ●ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪVੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕਮੰ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਸਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਜਾਂ 
ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਿਹਚਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਹਰੇਕ  ਮ-ਬਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ 
ਦੇਖੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵY ਕੁਝ ਪVਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉZਤਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।  
ਪਿਹਚਾਣ ਪੱਤਰ ਿਵਚ ਿਕਸ ੇਬਾਰ ੇਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ 
ਹੈ।  ਿਜਵY ਿਕ - ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਨੌਕਰੀ, ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਆਿਦ ਇਸ ਿਵੱਚ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।  



●ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ- ਤੁਸR ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਨੂ ੰਆਪਣਾ ਕਈੋ ਪਿਹਚਾਣ ਪੱਤਰ ਿਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਵY ਿਕ ਅੱਧਾਰ 
ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਿਦ।  
●ਉਨ_ ਾਂ ਨੂ ੰਦੱਸ ੋਿਕ ਹਰਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਦਖ, ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ 
ਅਸR ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂ ੰਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਉਨ_ ਾਂ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰੀਏ।  
ਿਸੱਿਖਅਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵY ਪਿਰਵਾਰ ਮ-ਬਰ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਵੱਖਰ ੇਹਨ।  

10 ਿਮਟੰ ●ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਪਿਹਚਾਣ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼Vੇਣੀਆਂ ਿਨਸ਼ਿਚਤ 
ਕਰੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ- ਹਰ ਿਕਸ ੇਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਰੰਗ, ਿਫਲਮ, ਖੇਡ, 
ਿਮਠਾਈ, ਫ਼ਲ ਆਿਦ।  ਘੱਟ ੋਘੱਟ 10 ਸ਼Vੇਣੀਆਂ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ੋਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਵY ਿਕ ਨਾਮ, 
ਉਮਰ, ਕੱਦ, ਨੌਕਰੀ, ਵਾਲ਼ਾ ਦਾ ਰੰਗ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ, ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।  

5-10 ਿਮਟੰ ਜੀਵ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਿਵਸ਼ ੇਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਿਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣ ਹਨ ਮਾਿਪਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਉਨ_ ਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰਿਮਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚੱ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਇਕੱੋ 
ਿਜਹੇ ਹਨ।  

10-20 ਿਮਟੰ ਿਸੱਿਖਅਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ-ਬਰਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਵੱਖਰ ੇਵੱਖਰ ੇਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਿਫਰ 
ਕਾਪੀ ਦੇ ਪੰਿਨਆਂ 'ਤੇ ਸ਼Vੇਣੀਆਂ / ਪVਸ਼ਨ ਿਲਖਣਗੇ।  
ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ-ਬਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂ ੰਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨਗੇ।  
ਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੀ ਉਧਾਰਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ : 
 

ਪਿਹਚਾਣ ਪੱਤਰ 
ਤਸਵੀਰ ਿਚਪਕਾਓ 

ਜਾਂ 

ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਓ  

ਨਾਮ  

ਉਮਰ  

ਕੱਦ  

ਅੱਖਾ ਂਦਾ ਰੰਗ  

ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ  

ਮਨਪਸੰਦ ਸਬਜ਼ੀ   



ਮਨਪਸੰਦ ਫ਼ਲ  

ਮਨਪਸੰਦ ਰੰਗ   
 

10-20 ਿਮਟੰ ●ਿਸੱਿਖਅਕ ਹਰਕੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ-ਬਰ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ 
ਦੇ ਮ-ਬਰ ਦੀ ਫੋਟ ੋਨੂ ੰਗਲੂ/ਗੰੂਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
●ਜੇ ਿਸਿਖਅਕ ਅਜੇ ਿਲਖਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼Vੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰਲੱਭਣ ਲਈ ਿਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ 
ਲਾਈਨਾਂ ਿਖੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ 

  
 


