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ਸਵਾਗਤ ਹੈ  
ਯੂਨੀਵਿਰਸਟੀ ਰਕਉ ਂਜਾਈਏ?  
ਆਕਸਫੋਿਡ ਰਕਉ ਂਆਈਏ?  
ਕੀ ਆਕਸਫੋਿਡ ਭਰਵੱਖ ਰਵੱਚ ਕੈਿੀਅਿ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਦੀ ਹੈ?       
ਹਿ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਵਂੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?  
ਕੀ ਆਕਸਫੋਿਡ ਖਿਰਚਆਂ ਰਵੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਿਦੀ ਹੈ?
ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਿਸ ਰਕਵਂੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ?  
ਉੱਥ�ੇ ਰਕਸ ਰਕਸਮ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 
ਉੱਥ�ੇ ਪੜ੍ਾਈ ਲਈ ਹੋਿ ਰਕਸ ਤਿ੍ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਰਮਲਦੀ ਹੈ? 
ਉਹ ਰਕੱ�ੇ ਿਰਹੰਦੇ ਹਨ?     
ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ?  
ਕੀ ਮਜੇ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 
ਇੱ�ੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਪੜ੍ਾਈ ਕਿਦਾ ਹੈ?  
ਉਹ ਰਕਵਂੇ ਅਪਲਾਈ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਅਸੀ ਂਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਰਕਵਂੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 
ਅਸੀ ਂਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਦਲਚਸਪੀ ਰਕਵਂੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?                                     
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ਕੀ ਹੋਿ ਸਵਾਲ ਹਨ? 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ 

ਸਵੱਚ ਪੜ੍ਹ ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ   
ox.ac.uk/ask ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

@studyatoxford
@OxOutreach

http://www.ox.ac.uk/ask
http://www.ox.ac.uk/ask
https://www.instagram.com/studyatoxford/
https://twitter.com/OxOutreach


ਅੰਡਰਗ੍ਰੈ ਜੂਏਟ ਦਾਖਸਲਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਅਸਿਆਨ ਦੀ ਡਾਇਰਰੈਕਟਰ ਹੋਣ 
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰੈ ਂ ਦੋ ਸਪਆਰੇ ਸਜਹੇ ਮੰੁਸਡਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਦਂੋ ਇਹ ਗੱਲ 
ਆਉਦਂੀ ਹਰੈ  ਸਕ ਸਕੂਲ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਰੈ ਨੰੂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹਰੈ  ਸਕ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਸਹਲਾਂ ਨਾਲਂੋ ਸਕਤੇ ਸਜਆਦਾ ਸਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ 
ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹਰੈ  ਸਕ ਫਰੈਸਲਾ ਲਰੈ ਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਗਆ ਹਰੈ । ਪਸਰਵਾਰਾਂ 
ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਨ ਥੋੜ੍ਹ ਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹਰੈ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ। 

ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਰਸਹੰਦੀ ਹਰੈ  ਸਕ ਮਰੈ ਂ ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਸੰਿਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਹੀ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਪੂਰਨ ਰੱਖਾਂ – ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਦਾ 
ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ ! ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਈਡ ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵੱਚ 
ਪੜ੍ਹ ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹਰੈ । ਪਰ ਇਸ ਸਵੱਚ 
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਸਆ ਸਗਆ ਹਰੈ  ਸਕ ਸਾਨੰੂ ਸਕਉ ਂਲੱਗਦਾ ਹਰੈ  ਸਕ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ 
ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜੰ਼ਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਰੈ  ਅਤੇ ਗੁਣਵਾਨ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ 
ਨੰੂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਿਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ । 
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਸਦੱਟਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸਜਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਾਈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿ ਤਂੋ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਬਨਰੈ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਸਕਆਂ ਬਾਰੇ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੈ ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵੱਚ 
ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹੱਥਾਂ ਸਵੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਰ ਸੰਿਵ ਮਦਦ 
ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਦੱਟਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੰੁਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਥਂੋ ਗ੍ਰੈ ਜੂਏਟ ਹੋਣ 
ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਸਕ ਖਰਚੇ ਸਕਵਂੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰੈ ਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁੜ ਿਰੋਸਾ 
ਦਵਾਉਦਂੀ ਹਾਂ ਸਕ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਸਕਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਵੱਲਂੋ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲਂੋ 
ਕਾਫੀ ਉਦਾਰ ਹਰੈ । ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹਰੈ : ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੋ – ਸਾਨੰੂ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਲਦੀ ਹਰੈ । ਇਸ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, 
ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਵਰੈ ਬੱਸਾਈਟ ox.ac.uk/study ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਦਦ ਸਕਵਂੇ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ , ਇਸ ਲਈ ਮਰੈ ਂਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹਰੈ  ਸਕ ਇਹ 
ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰ ਸਦੰਦੀ ਹਰੈ । 

ਡਾ. ਸਮੀਨਾ ਖਾਨ
ਅੰਡਿਗੈ੍ਜੂਏਟ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸੰਪਿਕ ਅਰਭਆਨ ਦੀ ਡਾਇਿੈਕਟਿ

1ox.ac.uk/forfamilies

ਇੱਥੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ 
ਹਰੈ  ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ  ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ 
ਮਾਸਪਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਸਰਫ ਸੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲੇ ਸਕ 
ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਔਸਤ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲਂੋ ਹੁਸਸ਼ਆਰ 

ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਜਹਾ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਜਆਦਾ ਸੌਦਂਦੇ 
ਹਨ, ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰੈ ਠੇ ਰਸਹਕੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ 

ਕੰਮ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਰ 
ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਸਮਾਸਜਕ ਸਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਤਂੋ ਪਰੇ ਦੇ 

ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ – ਸਜਵਂੇ ਸਕ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ!

ਅਲੀਸਨ

“”“”

ਸਵਾਗਤ ਹੈ

ਮਰੈ ਂ ਹੁਣ ਆਕਸਫੋਰਡ ਨੰੂ ਸਸਰਫ 
ਸਵਸੇ਼ਸ਼ ਅਸਧਕਾਰ ਪ੍ਾਪਤ ਪ੍ਤੀਿਾਵਾਂ 
ਲਈ ਦੂਰ ਦਾ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ 

ਸਮਝਦੀ, ਪਰ ਸਫਰ ਵੀ ਮਰੈ ਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ 
ਇਸ ਸਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹਾਂ। ਮਰੈ ਂ 

ਸਜੱਥਂੋ ਦੀ ਹਾਂ।
ਰਫਰਨਕਸ

“”“”

http://www.ox.ac.uk/forfamilies
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ਯੂਨੀਵਿਰਸਟੀ ਰਕਉ ਂਜਾਈਏ?
ਜੀਵਨ ਰਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਰਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਜਿਬੇ 
ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵੱਚਂੋ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹ ਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਸਾਡੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਨਰ ਸਵਕਸਤ ਕੀਤੇ 
ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਜੰ਼ਦਗੀ ਸਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਵੱਖ ਬਾਰੇ 
ਆਤਮ ਸਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਤਸਾਸਹਤ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਸਵੱਚ ਜੋ ਮੌਕੇ ਸਮਲਣਗੇ, ਉਹ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿੂਸਮਕਾ ਸਨਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਫਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰੈਸਲਾ ਹਰੈ , ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਨੰੂ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਯੋਗ ਹੋਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹਰੈ । ਸਾਡੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਸਕ ਪਸਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਕੰਨਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ । ਇਸ ਲਈ, ਿਾਵਂੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਸਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਦਂੋ ਅਸੀਂ ਕਸਹੰਦੇ 
ਹਾਂ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੱੁਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸਦੱਟਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਸਕਉ ਂਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰੈ :

ਭਰਵੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ 
ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਜੰ਼ਦਗੀ ਤਂੋ ਕੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਿਸਵੱਖ ਲਈ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ ।

ਚੰਗੀ ਨੌਕਿੀ ਰਮਲਨਾ 
ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਸਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹਰੈ  ਜੋ 
ਬਾਅਦ ਸਵੱਚ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਿਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੈ ਜੂਏਟ 
ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕਰੈ ਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਸਬਨ੍ਹ ਾਂ ਸਡਗਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲਂੋ ਵਧੇਰੇ 
ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਮਲਨਾ 
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹਰ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਸਮਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਲਦਾ ਹਰੈ । ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਸਵੱਚ ਹੋਈ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ 
ਸਾਂਝ ਅਕਸਰ ਸਜੰ਼ਦਗੀ ਿਰ ਬਣੀ ਰਸਹੰਦੀ ਹਰੈ ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਸੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਸੱਖਣ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਹਰੈ  ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ 
ਕਰਦਾ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਸਵੱਚ ਪੜ੍ਹ ਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਰੈ ਂਦਾ ਹਰੈ । ਇਹ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਦਲਚਸਪੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਸਮਝ ਨੰੂ ਸਵਕਸਸਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ox.ac.uk/forfamilies

ਮਰੈ ਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨਰੋਲ ਸਵਸ਼ਵ 
ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਵਸੇ਼ ਦਾ 

ਅਸਧਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਚਾਰ ਤਂੋ ਬਹੁਤ 
ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਸੀ।  

ਰਲਲੀ

“”“”

http://www.ox.ac.uk/forfamilies


ਆਕਸਫੋਿਡ ਰਕਉ ਂਆਈਏ?
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਬੋਤਮ ਯੂਨੀਵਿਰਸਟੀਆਂ 
ਰਵੱਚਂੋ ਇੱਕ

ਖਿਰਚਆਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨਾ
ਆਕਸਫੋਰਡ ਜ਼ਰੁਰਤਮੰਦ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਦਾਰ ਸਵੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਰੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਂੇ ਸਬ੍ਟੇਨ ਦੇ ਹਰ ਚਾਰ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ 
ਸਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਨੰੂ ਰਸਹਣ-ਸਸਹਣ ਲਈ ਸਵੱਤੀ ਮਦਦ ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰੈ  (ਸਜਸ 
ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹਰੈ ), ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰੈ ਸੇ ਦੀ ਸਚੰਤਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ ।
ox.ac.uk/funding

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਈਚਾਿੇ
ਆਕਸਫੋਰਡ 30 ਤਂੋ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਰੈ , ਸਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੈ  
ਸਕ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਇੱਕ ਸਵਸ਼ਾਲ, ਸਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਛੋਟੇ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਤਂੋ ਲਾਿ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ox.ac.uk/ugcolls

ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਮਦਦ
ਸਾਨੰੂ ਸਾਸਰਆਂ ਨੰੂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਰੈ ਂਦੀ ਹਰੈ , ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ 
ਸਵਖੇ ਅਸਜਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਲੋੜ ਪਰੈ ਣ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ox.ac.uk/students/shw

ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ
ਇੱਥੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਸਖਤ ਸਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ । ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ, ਸਮਾਜ ਸਵੱਚ ਸਵਚਰਣ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ 
ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਸਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੈ ਂਕੜੇ ਮੌਕੇ ਸਮਲਦੇ ਹਨ।
ox.ac.uk/opportunities

ਮਜੇ਼ਦਾਿ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿ�ੀ ਕਂੇਦਰਿਤ ਸ਼ਰਹਿ
ਆਕਸਫੋਰਡ ਨਾ ਸਸਰਫ ਸੰੁਦਰ ਹਰੈ , ਬਲਸਕ ਇਹ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ 
ਿਰਪੂਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਸਹਰ ਹਰੈ ।  ਇਹ ਰਸਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 
ਜਗ੍ਹ ਾ ਹਰੈ ।
ox.ac.uk/livingin

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਾਰੇ ਸਕਉ ਂਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ ? ਖਰੈ ਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕਉ ਂਨਾ ਸਰਬੋਤਮ ਸਵੱਚ 
ਜਾਈਏ? ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਸਦੱਟਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਜਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਸਪਛਲੇ 
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤਂੋ* ਸਵਸ਼ਵ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਵਜਂੋ ਚੁਸਣਆ ਸਗਆ 
ਹਰੈ ।

*THE World Rankings, 2019-20

ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਿਹੀ ਹੈ
ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵਖੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਿਸਵੱਖ ਨੰੂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ 
ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਤਂੋ ਸਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ox.ac.uk/research

ਬੇਹਤਿੀਨ ਰਸੱਰਖਆ
ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਹਰਾਂ ਤਂੋ ਸਨੱਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 
ਤਂੋ ਫਾਇਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ , ਸਜਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀਆਂ। 
ox.ac.uk/tutorials

ਰਸੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਬਹਤਿੀਨ ਜਗ੍ਾ
100 ਤਂੋ ਵੱਧ ਲਾਇਬੇ੍ਰੀਆਂ, ਚਾਰ ਸਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ 
ਲਗਿਗ 1,500 ਪ੍ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ 
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰਬੋਤਮ ਸਸਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ।
ox.ac.uk/learningresources

ਮਾਹਿਾਂ ਵੱਲਂੋ ਕੈਿੀਅਿ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਸਾਡੀ ਕਰੈ ਰੀਅਰ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ 
ਬਾਰੇ ਮੁਫਤ, ਜੀਵਣਿਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹ ਾਈ ਲਈ 
ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਰੈ ।
ox.ac.uk/careers
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ਕੀ ਆਕਸਫੋਿਡ ਭਰਵੱਖ ਰਵੱਚ ਕੈਿੀਅਿ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਿਦੀ ਹੈ?
ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਿੀ ਵੱਲ
ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਸਡਗਰੀ ਸਫਲ ਿਸਵੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹਰੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਸਵਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਰੈ ਰੀਅਰ ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨਿਰ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹਰੈ  – ਤਾਂਸਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਿਸਵੱਖ ਵੱਲ ਆਤਮ ਸਵਸ਼ਵਾਸ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕੀ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਰਡਗਿੀ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਨੌਕਿੀ ਲੱਭਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿੇਗੀ?
ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵਖੇ, ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੱਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਸਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਧਐਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਬੂਤ ਹਰੈ । ਸਵਸਦਆਰਥੀ 
ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਸੰਚਾਰ, ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਵਰਗੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਿਬੇ ਦਾ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 
ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਛੋਟੀ ਸਮਆਦ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ  ਸਕ 
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਛੱੁਟੀਆਂ ਸਵੱਚ ਇੰਟਰਨਸਸ਼ਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ 
ਤਜਰਬਾ ਲਰੈ ਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ , ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਸਕਆਂ ਨੰੂ ਲੱਿਣ ਦੇ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਰੈ ਂਕੜੇ ਇੰਟਰਨਸਸ਼ਪਾਂ 
ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ , ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ ਸਵੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਸਰੈ ਂਕੜੇ ਇੰਟਰਨਸਸ਼ਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂ.ਕੇ. ਸਵੱਚ ਹਫਤੇ ਿਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ 
ਇੰਟਰਨਸਸ਼ਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੌਕਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਝ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ ।

ਹੋਿ ਰਕਸ ਤਿ੍ਾਂ ਦੀ ਕੈਿੀਅਿ ਮਦਦ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰੈ ਰੀਅਰ ਟੀਸਚਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਤਂੋ ਲਰੈ  ਕੇ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕਰੈ ਰੀਅਰ ਸੇਵਾ 
ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਰੈ । ਇਹ:
• ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ ਸਦੰਦੀ ਹਰੈ  
• ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਸਸਖਲਾਈ ਸਦੰਦੀ ਹਰੈ  
• ਵਸਧਆ ਨੌਕਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਸਖਲਾਈ ਸਦੰਦੀ ਹਰੈ  
• ਸੰਿਾਸਵਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਮਲਣ ਲਈ ਕਰੈ ਰੀਅਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਉਦਂੀ ਹਰੈ  
• ਲਗਿਗ 12,000 ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਸਤਹਾਰ ਸਦੰਦੀ ਹਰੈ  
• ਹੋਰ ਅਸਧਐਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਸਦੰਦੀ ਹਰੈ ।

ਆਕਸਫੋਿਡ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 
ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ 
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨਿਰ ਲਈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਕਰੈ ਰੀਅਰ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 
ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ । ਇਸ ਸਵੱਚ ਸਲਾਹ ਸਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਸਤਹਾਰਾਂ 
ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ । ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ 300,000 ਤਂੋ ਵੱਧ ਗ੍ਰੈ ਜੂਏਟ 
ਦੁਨੀਆਿਰ ਸਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹਰੈ  ਉਹ 
ਉਸ ਸਵੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੈ ਜੂਏਟਾਂ ਤਂੋ ਮਦਦ ਲਰੈ  ਸਕਦਾ ਹਰੈ ।

ox.ac.uk/careers

ਮਰੈ ਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਮਰੈਗਜ਼ੀਨ 
ਦਾ ਮਰੈ ਨੇਸਜੰਗ ਐਡੀਟਰ ਹਾਂ, ਬੇਘਸਰਆਂ 
ਲਈ ਪਰੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਨੱੁਖੀ 

ਅਸਧਕਾਰ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ 
ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕਰੈ ਰੇਬੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਸਮਾਗਮਾਂ 

ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ- ਉਹ ਸਿ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
ਜੋ ਮਰੈ ਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਸਚਆ ਸਕ ਮਰੈ ਂ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ 

ਸਵੱਚ ਕਰਾਂਗਾ।
ਕਲ੍ਯਨਾ

“”“”

http://www.ox.ac.uk/build-your-future
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ਇਸਦਾ ਰਕਨ੍ਾਂ ਖਿਚਾ ਆਵੇਗਾ?
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਦੋ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਖਰਸਚਆਂ ਦਾ ਿੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਰੈ ਂਦਾ ਹਰੈ ।

ਈ.ਯੂ. ਸਵਸਦਆਰਥੀ: ਇਸ 
ਸਮਂੇ 2021-22 ਤਂੋ ਕੋਰਸ ਸੁ਼ਰੂ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈਯੂ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 
ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਰੈ । ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਸਾਡੀ ਵਰੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ: 
ox.ac.uk/students/
oxford-and-the-eu.

ਕੋਿਸ ਦੀ ਫੀਸ:
ਇਹ ਿੁਗਤਾਨ ਕੋਰਸ ਸਸੱਸਖਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ । 
• ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਸਡਗਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ 

ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਰੈ । 
• ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਨਰਿਰ ਕਰਦੀ ਹਰੈ  ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 

ਯੂ.ਕੇ. ਦਾ ਹਰੈ  ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਹਰੈ । 
• ਇਸ ਸਮਂੇ, ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਲਈ ਕੋਰਸ ਫੀਸ, £9,250/

ਸਾਲ ਹਰੈ , ਪਰ ਪਤਝੜ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਲੇਗੀ 
ਸਕ 2021-22 ਲਈ ਖਰਚਾ ਸਕਨ੍ਹ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਇਸ ‘ਤੇ ਜਾਓ: ox.ac.uk/ugfees.

ਿਰਹਣ-ਸਰਹਣ ਦੇ ਖਿਚੇ:
ਇਸ ਸਵੱਚ ਿੋਜਨ, ਸਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਸਜਕ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ 
ਹਨ। 
• ਇਹ ਖਰਚੇ ਇੱਕ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਰੈਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ 

ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਪਰ 2020 ਸਵੱਚ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵਖੇ ਇੱਕ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਲਈ 
ਸਕਰਾਏ ਅਤੇ ਿੋਜਨ ਸਮੇਤ, ਰਸਹਣ-ਸਸਹਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚਾ ਲਗਿਗ 
£1,135 ਅਤੇ £1,650 ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਇਸ ‘ਤੇ ਜਾਓ: ox.ac.uk/uglivingcosts.

ਹਿ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਵਂੇ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਆਕਸਫੋਰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹਰੈ  ਸਕ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਹਰ ਸੰਿਵ ਸਵੱਤੀ ਮਦਦ ਸਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ 
ਘੱਟ ਪੇਸ਼ਗੀ ਿੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ , ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਅਤੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲਂੋ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀ ਸਵੱਤੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ ।

ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਵਂੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਸਜ਼ਆਂ ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਰਟਉਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਕਿਜ਼ਾ:
• ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕੋਰਸ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ 

ਹਰੈ  ਅਤੇ ਸਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਨੰੂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ ।

ਿੱਖ-ਿਖਾਅ ਲਈ ਕਿਜ਼ਾ:
• ਇਹ ਰਸਹਣ-ਸਸਹਣ ਦੇ ਖਰਸਚਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ  ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮਆਦ ਦੀ 

ਸੁ਼ਰੂਆਤ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੰਨਾ ਕੁ ਸਮਲਦਾ ਹਰੈ , ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ 

ਸਨਰਿਰ ਕਰੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਜਾਓ:  
ox.ac.uk/funding.

ਕਿਰਜ਼ਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਕਵਂੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
• ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮਲਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਸਵੱਚ £25,725 ਕਮਾਈ 

ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਸਜ਼ਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ 
(2019/20 ਟਰੈਕਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)।

• ਸਜਵਂੇ ਸਕ, 2019/20 ਸਵੱਚ £30,000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈ ਜੂਏਟ 
ਤਂੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਸਵੱਚ ਲਗਿਗ £32 ਦਾ ਿੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਰੈ। 

• ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ।

ਉਹ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਜੋ 
ਵੇਲਜ਼, ਸਕਾਟਲਰੈ ਂਡ ਅਤੇ 

ਉੱਤਰੀ ਸਵੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ 
ਘਰਾਂ ਤਂੋ ਆਉਦੇਂ ਹਨ

ਆਇਰਲਰੈ ਂਡ ਇਸ ਸਮਂੇ ਯੋਗ ਹਰੈ
ਗਰੈ ਰ-ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ
ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਗਰਾਂਟ

http://www.ox.ac.uk/funding
http://www.ox.ac.uk/students/oxford-and-the-eu
http://www.ox.ac.uk/students/oxford-and-the-eu
http://www.ox.ac.uk/funding


ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੱੁਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਕ ਸਾਡੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਖਰਸਚਆਂ ਬਾਰੇ ਸਚੰਤਤ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਆਂ ਸਵੱਚਂੋ 
ਸਿ ਤਂੋ ਉਦਾਰ ਸਵੱਤੀ ਮਦਦ ਪਰੈ ਕੇਜਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਰੈ । ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵਖੇ ਲਗਿਗ ਹਰ ਚਾਰ ਯੂ.ਕੇ. ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਸਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਨੰੂ ਇਸ 
ਵੇਲੇ ਗਰੈ ਰ-ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਸਵੱਤੀ ਮਦਦ ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰੈ ।
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ਕੀ ਆਕਸਫੋਿਡ ਖਿਰਚਆਂ ਰਵੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਿਦੀ ਹੈ? 
ਉਦਾਿ ਰਵੱਤੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਕਂੈ੍ਕਸਟਾਿਟ ਸਕਾਲਿਰਸ਼ਪ
ਕ੍ਰੈ ਂਕਸਟਾਰਟ ਸਕਾਲਰਸਸ਼ਪ ਅਸਧਐਨ ਅਤੇ ਰਸਹਣ-ਸਸਹਣ ਦੇ ਖਰਸਚਆਂ 
ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ £5,000 ਤੱਕ ਗਰੈ ਰ-ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਸਵੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕਰਦੀ ਹਰੈ । ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਸਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੱਤ ਪ੍ਾਪਤ 
ਇੰਟਰਨਸਸ਼ਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵਰੈ -ਸੇਵੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਦੰਦੀ ਹਰੈ । ਆਕਸਫੋਰਡ 
ਦੀ ਕ੍ਰੈ ਂਕਸਟਾਰਟ ਸਕਾਲਰਸਸ਼ਪ £27,500 ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਘੱਟ ਦੀ ਘਰੇਲੂ 
ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਸਹਲੀ ਸਡਗਰੀ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਹਰੈ ।

ਆਕਸਫੋਿਡ ਰਵੱਤੀ ਮਦਦ
ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਸਹਲੀ ਸਡਗਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹ  ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ £42,875 ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਹਰੈ , (ਸਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਕ੍ਰੈ ਂਕਸਟਾਰਟ ਸਕਾਲਰਸਸ਼ਪ ਪ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਰੈ) ਖਰਸਚਆਂ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 
ਸਾਲਾਨਾ ਗਰੈਰ-ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਸਵੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਸਵੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ 
ਮਾਤਰਾ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਸਨਰਿਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ £3,200 
ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰੈ।

ਇੱ�ੇ ਰਕਸ ਰਕਸਮ ਦੀ ਰਵੱਤੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਘੱਟ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਖਰਸਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੈ ਰ-ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਸਵੱਤੀ ਮਦਦ 
ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ ।

ਆਕਸਫੋਿਡ-ਅਿਲਨ ਹੈਰਮਲਟਨ ਅਤੇ ਅਿਰਲਨ ਬਟਲਿ ਰਸਮਸ 
ਸਕਾਲਿਰਸ਼ਪ
ਕਾਲੇ ਅਫਰੀਕੀ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਕਰੈ ਰੇਸਬਆਈ ਸਵਰਾਸਤ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਕੇ. ਸਨਵਾਸੀ, ਜੋ 
ਪਛੜੇ ਸਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਗਰੈਰ-ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਸਕਾਲਰਸਸ਼ਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਸਤਨੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈ ਜੁਏਟ 
ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਲਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰਸਹਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਤਜਿਬਾ ਜਾਂ ਰਵਦੇਸ਼ੀ ਰਵਰਦਆਿ�ੀ 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਤੰਨ ਮਹੀਸਨਆਂ ਤਂੋ ਵੱਧ ਸਮਂੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਾਲ ਸਵੱਚ ਸਰਹਾ ਹਰੈ , 
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਤਂੋ ਅਲੱਗ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ £3,000 ਤੱਕ ਦੀ ਹੀਰ-
ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਸਾਲਾਨਾ ਸਵੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਕ੍ਰੈ ਂਕਸਟਾਰਟ ਸਕਾਲਰਸਸ਼ਪ ਵੀ ਸਮਲੀ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ, £7,200 ਦੀ ਕੁਲ 
ਅਸਧਕਤਮ ਸਵੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਕਸਫੋਿਡ ਯਾਤਿਾ ਪੂਿਕ 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕ੍ਰੈ ਂਕਸਟਾਰਟ ਸਕਾਲਰਸਸ਼ਪ ਜਾਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵੱਤੀ ਮਦਦ 
ਸਮਲੀ ਹਰੈ  ਅਤੇ ਉਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤਂੋ 80 ਅਤੇ 150 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਸਹੰਦਾ 
ਹਰੈ , ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ £200 ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੈਰ-ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਸਲਾਨਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯਾਤਰਾ 
ਪੂਰਕ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤਂੋ 150 ਮੀਲ ਤਂੋ ਵੀ ਵੱਧ ਦੂਰੀ 
‘ਤੇ ਰਸਹੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ £500 ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਰਵਰਦਆਿ�ੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਇਹ ਸਵੱਤੀ ਮਦਦ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹਰੈ  ਸਜਨ੍ਹਾਂ 
ਨੰੂ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਸਵੱਚ ਸਵੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰ ਲਰੈ ਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਵੱਤੀ ਸਮੱਸਸਆ ਹਰੈ  ਜਾਂ ਵਾਧੂ 
ਖਰਸਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਰੈ ਦਂੀ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੈਰ-ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਪੂਰਕ 
ਸਵੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਕਾਲਜ ਖਿਰਚਆਂ ਨੰੂ ਰਕਵਂੇ ਘੱਟ ਿੱਖਦੇ ਹਨ? 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਖੋਜ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਅਸਧਐਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯਾਤਰਾ ਸਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਵੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਵੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਜਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਸਕਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਵੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ।

ਆਕਸਫੋਿਡ ਬੱਰਚਆਂ ਦੇ ਖਿਰਚਆਂ ਨੰੂ ਹੋਿ ਰਕਵਂੇ ਘੱਟ ਕਿਦਾ ਹੈ?
• ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਲਗਿਗ 13 ਸਮਲੀਅਨ ਛਪੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਤਂੋ ਵੱਧ ਲਾਇਬੇ੍ਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅਸਧਐਨ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ 
ਪਰੈ ਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰੈ ਂਦੀ ਹਰੈ ।

• ਆਕਸਫੋਰਡ ਕਾਲਜ ਸਬਸਸਡੀ ਵਾਲਾ ਿੋਜਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹਰੈ , ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਸਮਾਸਜਕ ਜੀਵਨ 
ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ ।

• ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜੋ 
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਬਸਸਡੀ ਵਾਲੀਆਂ 
ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਘੱਟਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਲਜ 
ਦਾ ਕਮਰਾ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੈ  ਸਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਸਰਫ 
ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਕਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਰੈ ਂਦਾ ਹਰੈ , ਜੋ ਆਮ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸਰਫ ਅੱਠ ਹਫਤੇ ਲੰਬਾ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ ।

ਸਵੱਤੀ ਮਦਦ ਬਹੁਤ 
ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ  

ਸਕਉਟਂਸਕ ਸਕਉਟਂਸਕ ਇਹ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਖਰਸਚਆਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ 

ਹਰੈ । ਮਰੈ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਵੱਤੀ ਸਸਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸਚੰਤਨ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਰੈ , ਅਤੇ ਮਰੈ ਂ ਮਰੈ ਂ 

ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹ ਾਈ ਤੇ ਸਧਆਨ ਕਂੇਦਰਤ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 

ਲੁਕਾਸ

“”“”

ਕਾਲਜ ਸਵੱਚ ਿੋਜਨ 
ਕਰਨਾ ਸਚਮੁਚ ਸਸਤਾ 

ਹਰੈ , ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਹੀ 
ਸਕਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪਰੈ ਂਦੀਆਂ ਹਨ 
ਸਕਉਟਂਸਕ ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵੱਚ ਸਿ ਕੁਝ 

ਸਮਲਦਾ ਹਰੈ ।
ਮੇਵੈ

“”“”
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ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਵੱਚ ਮਰੈ ਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ 
ਮਾਂ ਹੀ ਹਰੈ , ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ 

ਗੰਿੀਰ ਸਬਮਾਰੀ ਹਰੈ , ਸਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ 
ਮਰੈ ਂ ਲਗਿਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਂੋ ਉਸਦੀ ਦੇਖਿਾਲ ਕਰ 

ਸਰਹਾ ਹਾਂ। ਪਰੈ ਸੇ ਹੀ ਆਖਰੀ ਚੀਜ ਸੀ ਸਜਸਦੀ ਮਰੈ ਨੰੂ 
ਲੋੜ ਸੀ ਸਕਉਟਂਸਕ ਮਰੈ ਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਆਉਣ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਕਰ 
ਸਰਹਾ ਸੀ... ਕ੍ਰੈ ਂਕਸਟਾਰਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਸਰ ਤਂੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬੋਝ 

ਉਤਾਰ ਸਦੱਤਾ। ਬੇਸੱ਼ਕ, ਕ੍ਰੈ ਂਕਸਟਾਰਟ ਸਕਾਲਰਸਸ਼ਪ 
ਮਰੈ ਨੰੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਲਣ ਵਾਸਲਆਂ ਸਿ ਤਂੋ 

ਕੀਮਤੀ ਮੌਸਕਆਂ ਸਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਸੀ। 
ਏਲ

“”“”
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ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਿਸ ਰਕਵਂੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ?
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ

ਕੁਝ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਸਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਕੂਲੀ ਸਵਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜਦਸਕ ਦੂਸਰੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਸੱਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
ਸਕਸੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਸਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਕਸੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸਿ ਤਂੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫਰੈਸਲਾ 
ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ । ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਇਹ ਫਰੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ , ਪਰ ਸਿ ਤਂੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹਰੈ  ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਸਜਹਾ 
ਕੋਰਸ ਚੁਣੇ ਸਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੱਚਮੱੁਚ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਰੈ , ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਧਐਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਸਡਗਰੀ ਕੋਰਸ ਸਾਡੇ 
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਾਈ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੈ ਰੀਅਰ ਚੋਣ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ ।

ਉਹ ਸਹੀ ਕੋਿਸ ਰਕਵਂੇ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ? 
ਅਸਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਚੁਣਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਹਨ।

ਮਨਪਸੰਦ ਰਵਸ਼ਾ 
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤਂੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨਪਸੰਦ ਸਵਸ਼ਾ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ  ਜੋ ਉਹ 
ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਸਵੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਸ ਸਵੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਰੈ , ਇਸ ਨੰੂ ਸਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ , ਸਕਉਟਂਸਕ ਕੁਝ 
ਸਵਸੇ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਸਵੱਚ ਸਕੂਲ ਨਾਲਂੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਰਵਰਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕਠੇ ਪੜ੍ਨਾ
ਆਕਸਫੋਰਡ ਕਈ ‘ਸਾਂਝੇ’ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਰੈ , ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮਂੇ 
ਇਕੱਠੇ ਅਸਧਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਵਸੇ਼ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹਰੈ  ਸਕ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ 
ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਕ 
ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕਠੇ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਵਂੇ ਦਾ ਅਨੁਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ।

ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੈ 
ਅਸਜਹੇ ਕਈ ਕੋਰਸ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਸਜਵਂੇ ਸਕ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸਵਸਗਆਨ, ਬਾਇਓਕਰੈ ਸਮਸਟਰੀ 
ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸਵਸਗਆਨ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ 
ਹਨ ਜੋ ਸਕਸੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਸੱਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਕਰਸ਼ਤ 
ਕਰਦੀ ਹਰੈ ।

ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ 
ਸਵੱਚ ਪੜ੍ਹੇ  ਜਾਂਦੇ ਸਵਸੇ਼ ਨੰੂ ਸਨਰਧਾਰਤ 

ਨਹੀਂ ਕਰਸਦਆਂ; ਸਾਰੇ ਸਡਗਰੀ ਕੋਰਸ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਈ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ 

ਲਰੈ ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੋਨਾ�ਨ ਬਲੈਕ, ਕੈਿੀਅਿ ਸੇਵਾ

“”“”
ਸਾਡੀ ਕੋਿਸ ਚੁਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: 

ox.ac.uk/whichcourse
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ਕੀ ਸਾਿੀਆਂ ਯੂਨੀਵਿਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਿਸ ਇੱਕੋ ਰਜਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਾਵਂੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਸਕਹਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਵਚਾਰ ਹਰੈ  ਸਕ ਕੋਰਸ 
ਸਵੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੈ  ਨੰੂ ਸਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰੇ ਸਕ 
ਇਸ ਸਵੱਚ ਉਸਦੀ ਸਦਲਚਸਪੀ ਹਰੈ  ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਆਕਸਫੋਿਡ ਰਵਖੇ ਰਕਸ ਤਿ੍ਾਂ ਦੇ ਕੋਿਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵਖੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਵੱਚ ਕੁਝ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕਸਾਰ ਹਨ।
• ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟਟੋ ਘੱਟ ਸਮਆਦ ਸਤੰਨ ਸਾਲ ਹਰੈ , ਪਰ ਕੁਝ ਦੀ 

ਸਮਆਦ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰੈ । ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਉਦਂੋ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ  ਜਦਂੋ ਉਹ ਇਸ ਸਵੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ 
ਸਵਸਸਤ੍ਤ ਪੋ੍ਜਰੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਸਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਸੇ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਵਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 
ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਨਰਿਰ ਕਰਦਾ ਹਰੈ  ਸਕ ਉਹ 
ਸਕਸ ਚੀਜ਼ ਸਵੱਚ ਸਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਕੰਨੇ ਗੇ੍ਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਗੇ੍ਡ ਜੋ ਇੱਕ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਏ-ਪੱਧਰ (ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ) ‘ਤੇ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰਦਾ ਹਰੈ , ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਕੋਰਸਾਂ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾਉਦਂਾ ਹਰੈ  
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਕੋਰਸਾਂ 
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਦਾ ਪਸਹਲਾਂ ਅਸਧਐਨ 
ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ । ਆਕਸਫੋਰਡ ਲਈ ਢੱੁਕਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਦੇਣ ਲਈ, ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਤਂੋ ਸਤੰਨ ਏ-ਲਰੈ ਵਲ (ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ । ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੇ੍ਡ ਵੱਖੋ-
ਵੱਖਰੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਫਲ 
ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸਲ ਸਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲਂੋ ਉੱਟਚੇ ਗੇ੍ਡ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 
ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ:
• A-ਪੱਧਰ: A*A*A-AAA.
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਵਸਗਆਨ ਸਵੱਚ ਏ-ਪੱਧਰ ਲਰੈ  ਸਰਹਾ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 

ਤਂੋ ਸਵਵਹਾਰਕ ਿਾਗ ਲਰੈ ਣ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹਰੈ । 
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ਉੱਥ�ੇ ਰਕਸ ਰਕਸਮ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ  
ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 
ਮਾਹਿ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ
ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਸਸੱਸਖਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਆਂ ਨਾਲਂੋ ਵੱਖਰੀ ਹਰੈ । ਸਟਉਟਰ ਹਰੇਕ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਵੱਲ ਖਾਸ ਸਧਆਨ ਸਦੰਦੇ ਹਨ, 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ ।

ਆਕਸਫੋਿਡ ਰਵਖੇ ਰਵਰਦਆਿ�ੀਆਂ ਨੰੂ ਰਕਵਂੇ ਪੜ੍ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵਖੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਰਸ ਸਮਆਦ 
ਦੌਰਾਨ ਸਨਯਮਤ ਸਟਉਟੋਸਰਅਲ ਅਸਧਆਪਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ 
ਸਟਉਟੋਸਰਅਲ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸਵਸੇ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ , ਜੋ ਆਮ 
ਤੌਰ’ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਧਆਪਕ ਅਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਸਤੰਨ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਸਵਚਕਾਰ 
ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ , ਅਤੇ ਲਗਿਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲਦੀ ਹਰੈ । ਇਸ ਸਮਂੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਸਕ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਉਸ ਹਫਤੇ ਕੀ ਸਸੱਖ ਰਹੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫੀਡਬਰੈਕ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਕਹੜਾ 
ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ‘ਤੇ ਸਨਰਿਰ ਕਰਸਦਆਂ, ਇਹ ਲੇਖ ਜਾਂ ਸਮੱਸਸਆ ਸ਼ੀਟ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰੈ ।

ਕੀ ਇੱ�ੇ ਹੋਿ ਰਕਸਮ ਦੀ ਰਸੱਰਖਆ ਵੀ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਸਟਉਟੋਸਰਅਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਲਰੈ ਚਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਸਜੱਥੇ ਇੱਕ 
ਅਸਧਆਪਕ ਵੱਟਡੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਕਸੇ ਸਵਸੇ਼ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਰੈ । ਇਸ ਸਵੱਚ 
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਕੁਝ ਕੋਰਸ, ਖਾਸਕਰ ਸਵਸਗਆਨ ਸਵੱਚ, ਪ੍ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜਾਂ 
ਫੀਲਡਵਰਕ ਆਉਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਕਲ ਸਰੈਸ਼ਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਦੇ ਹਨ? 
ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵਖੇ, ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਤਂੋ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ। ਇਸ ਸਵੱਚ ਅਕਸਰ ਸਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਸਡੰਗ 
ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੇਖ ਸਲਖਣਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਸਆ ਸ਼ੀਟ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ। ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ’ ਤੇ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਧਆਪਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰੈਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੈ  ਸਕ 
ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਵਸਧਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਂੇ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸਸੱਖ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਸਵਹਾਰਕ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਵਸਗਆਨ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਲਈ 
ਇਸਤਹਾਸ ਜਾਂ ਅੰਗੇ੍ਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਲੇਖ-ਅਧਾਰਤ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਵੱਚ ਘੱਟ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ।

ਕੀ ਇਮਰਤਹਾਨ ਹਨ?
ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵਖੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ੀਸਖਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ  ਪਰ, ਸਵਸੇ਼ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪੋ੍ਜਰੈਕਟ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਲੇਖ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਸਵੱਚ, ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਸਹਲੇ 
ਸਾਲ ਸਵੱਚ ਹੀ ਪ੍ੀਸਖਆ ਸਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ , ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਡਗਰੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਲਾਸ ਸਵੱਚ 
ਨਹੀਂ ਸਗਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ । ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਸਵੱਚ, ਸਵਸਦਆਰਥੀ ‘ਅੰਤਮ’ 
ਪ੍ੀਸਖਆਵਾਂ ਵੱਲ ਸਧਆਨ ਸਦੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਕੋਰਸ 
ਸਮਆਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਸਵੱਚ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਪ੍ੀਸਖਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੀ ਸਡਗਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਫਰੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਭਰਵੱਖ ਲਈ ਹੁਨਿ ਰਸੱਖਣਾ 
ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵਖੇ ਸਜਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ 

ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਸਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ , 
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਸਧਆ ਹੁਨਰ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਰੈ  - 

ਸਜਵਂੇ ਸਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਗੱਲ ਕਸਹਣਾ – ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ 

ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਰੈ ਰੀਅਰ ਸਵੱਚ ਵਰਤਂੋ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਟਉਟੋਸਰਅਲ ਪ੍ਣਾਲੀ 
ਅਸਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਰੈ  ਅਤੇ 

ਸਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਸੱਸਖਆ 
ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ 

ਖਾਂਦੀ। 
ਅਰਦਤੀ

“”“”
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ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵਖੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਸਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ੍ਨ੍ਨਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਦਦ 
ਉਪਲਬਧ ਹਰੈ , ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਬੇ੍ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ 
ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਸਾਰੇ 
ਸਵਸਦਆਰਥੀ, ਿਾਵਂੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਕਹੋ ਸਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ 
ਬਤੀਤ ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ ਸਸੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।
ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਰਕਸ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵਖੇ ਹਰੇਕ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਨੱਜੀ ਅਸਧਆਪਕ ਸਦੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ , ਜੋ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਾਈ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹਰੈ । ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹਰੈ  ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਸਵਅਕਤੀ ਹੀ ਸਸਖਾਏ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੈ  ਸਕ 
ਹਰ ਸਮਂੇ ਕੋਈ ਅਸਜਹਾ ਸਵਅਕਤੀ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ  ਸਜਸ ਨਾਲ ਕੋਲ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ 
ਜਾਂ ਸਚੰਤਾਵਾਂ ਲਰੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਧਆਪਕ ਹਰੇਕ ਸਵਸਦਆਰਥੀ 
ਨੰੂ ਹਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਰੈ , ਅਤੇ ਹਰ ਨੰੂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ 
ਸਧਆਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਿ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਿੂਿਤਾਂ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ – ਸਜਵਂੇ ਸਕ, ਜੇਕਰ ਉਹ 
ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ੀਸਖਆਵਾਂ ਸਵੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮਂੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਖਾਸ ਆਈਟੀ 
ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰੈ  – ਤਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੀ 
ਹਰੈ । ਸਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ 
ਬੱਚਾ ਅਪਾਹਜ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿੱਟਤੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ । 
ox.ac.uk/das

ਆਕਸਫੋਿਡ ਲਾਇਬੇ੍ਿੀਆਂ
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, 
ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹਰੈ  ਜਾਂ ਪਵੇਗੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਸਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਹੰੁਚ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ । ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲਾਇਬੇ੍ਰੀਆਂ ਦੀ 
ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਖਲਾਈ ਸਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਹਰ ਸਟਾਫ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਗਣਤੀ ਸਵੱਚ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ 
ਸਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ।
www.bodleian.ox.ac.uk 

ਅਜਾਇਬ ਘਿ ਅਤੇ ਗੈਲਿੀਆਂ 
ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵਖੇ ਸੱਤ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਸਹ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਸਮਂੇ 
ਇਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਜਾਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਕਲਪ ਹਰੈ , 
ਪਰੰਤੂ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲਂੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ ।
www.glam.ox.ac.uk

11ox.ac.uk/resources

ਉੱਥ�ੇ ਪੜ੍ਾਈ ਲਈ ਹੋਿ ਰਕਸ ਤਿ੍ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਰਮਲਦੀ ਹੈ? 
ਰਨੱਜੀ ਮਦਦ, ਲੱਖਾਂ ਰਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਰਸੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਸ�ਾਨ

ਭਾਸ਼ਾ ਕਂੇਦਿ  
ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵਖੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਾਸ਼ਾ ਸਸੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ 
ਲਈ ਿਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਡਗਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰੈ ਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 
ਕਂੇਦਰ ਹਰੈ  ਜੋ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਤਂੋ ਲਰੈ  ਕੇ ਮਾਹਰ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਉਦਂਾ 
ਹਰੈ । ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਿਾਸ਼ਾ ਸਸੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਾਈ, ਕਰੈ ਰੀਅਰ ਲਈ ਚੰਗੇ 
ਿਸਵੱਖ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਰੈ ।
www.lang.ox.ac.uk

ਲਾਇਬੇ੍ਿੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸੱਖਣ ਲਈ �ਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਕੀ?
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹ ਾਈ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ ।

Tਰਰੈ ਡਕਸਲਫ ਸਾਇੰਸ ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ 
ਸਪਟ ਸਰਵਰਜ਼ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ 

ਨਾਲ ਹਰੈ  ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਸਬਤਾਉਣ ਲਈ 
ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹ ਾ ਹਰੈ । ਨੇੜਲਾ ਪ੍ਾਰਥਨਾ ਕਮਰਾ, 

ਇਸ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਾਈ ਲਈ ਸੁਸਵਧਾਜਨਕ ਸਥਾਨ 
ਬਣਾਉਦਂਾ ਹਰੈ ।  

 ਅਮੀਨਾ

“”“”
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ਰਵਰਦਆਿ�ੀ ਰਕੱ�ੇ ਿਰਹੰਦੇ ਹਨ? 
ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕਿਦੇ ਕਾਲਜ ਭਾਈਚਾਿੇ ਰਵੱਚ

ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹ ਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਸਕਸੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਸਹੰਦੇ ਹਨ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਸ਼ਸਹਰ ਕਂੇਦਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਿਗ 
30 ਕਾਲਜ ਸਸਥਤ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਹਨ ਸਜਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ, 
ਖਾਸਕਰ ਜਦਂੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵੱਚ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਂੇਦਰੀ ਕਰੈ ਂਪਸ ਨਹੀਂ ਹਰੈ ।

ਕਾਲਜ ਕੀ ਹੈ?  
ਕਾਲਜ ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵਚਲੀ ਸਜੰ਼ਦਗੀ ਦਾ ਕਂੇਦਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ 
ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕ ਇਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਹਰੈ । 
ਕਾਲਜ ਉਹ ਥਾਂ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ  ਸਜੱਥੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਸਹ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਬਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਸਧਆਪਕ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਸੱਖਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਸਵੱਚ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਾਉਦੇਂ ਹਨ। 
ਕਾਲਜਾਂ ਸਵੱਚ ਪ੍ਵੇਸ਼ ਲਾਜ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਸਜੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 24/7 ਸਟਾਫ 
ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਸੇ਼ ਵਾਲੇ 
ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ-ਸਵਆਪੀ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਸਵੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਮਲੇਗਾ। 
ਕਾਲਜਾਂ ਸਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ  ਅਤੇ 
ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮਲਦੇ ਰਸਹੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਾਂ ਰਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਿ ਹੈ? 
ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਰਰੱਤਰ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ , ਪਰ ਉਹਨਾਂ 
ਸਵੱਚ ਸਜੰ਼ਦਗੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ । ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਕੁਝ 
ਬਹੁਤ ਨਵਂੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਵੱਟਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਜਸ 
ਵੀ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਡਗਰੀ ਕੋਰਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੀ 
ਪੜ੍ਹ ਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਕੋਈ ਕਾਲਜ ਚੁਣਦੇ ਹੋ? 
ਜਦਂੋ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਦੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਸੇ਼ਸ਼ ਕਾਲਜ 
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ  ਜਾਂ ਇੱਕ ‘ਖੱੁਲੀ ਅਰਜ਼ੀ’ ਜਮ੍ਹ ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ , ਜੋ 
ਇਹ ਕਸਹਣ ਵਰਗਾ ਹਰੈ  ਸਕ “ਮਰੈ ਨੰੂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ।” ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ ਸਕ ਲੋਕ ਕਾਲਜ ਚੁਣਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ - 
ਬਹੁਤੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਸਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਵਧੀਆ ਹਰੈ  – ਬਲਸਕ 
ਪੜ੍ਹ ਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸਕਤੇ ਸਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ 
ਹਰੈ ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸਜਹੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਿਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਜੋ ਦੋਸਤਾਨਾ 

ਪਸਰਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸਮਲਦਾ ਹਰੈ  ਇਹ 
ਲਗਿਗ ਦੂਜੇ ਘਰ ਸਜਹਾ ਅਸਹਸਾਸ ਹੰੁਦਾ 
ਹਰੈ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮਸਹਸੂਸ 

ਕਰਾਉਦਂਾ ਹਰੈ । 
ਜੈਕ

“”“”

2019 ਸਵੱਚ, 35% ਸਫਲ 
ਸਬਨਰੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਅਸਜਹੇ ਕਾਲਜ ਤਂੋ 

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਮਲੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 
ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁਸਣਆ ਸੀ। 

http://www.ox.ac.uk/ugcolls
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ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਕਾਲਜ ਰਵੱਚ ਿਰਹੰਦੇ ਹੋ?
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਲਜ ਸਵੱਚ 
ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ । ਇਸ ਦੀ ਸਵਵਸਥਾ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ , ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛਾਂਟਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਘੱਟਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਾਲ ਲਈ ਕਮਸਰਆਂ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਸਨੱਜੀ ਸਰਹਾਇਸ਼ ਸਵੱਚ ਰਸਹਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਸਹੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ  ਸਕਉਟਂਸਕ 
ਠੇਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੱੁਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਉਹ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਜੋ ਕਾਲਜ ਸਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਸਹੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਸਹਣ 
ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸਹਲੀ ਵਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਸਹਣ ਦਾ 
ਤਜਰਬੇ ਲਰੈ ਂਦੇ ਹਨ।

ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਮਿੇ ਰਕਹੋ ਰਜਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਕਮਰੇ ਮੱੁਖ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਵੱਚ ਜਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਕਮਰੇ ਅਕਾਰ ਸਵੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੀ 
ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ - ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ 
ਕਾਲਜ ਕਮਸਰਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਸਵੱਚ ਪੜ੍ਹ ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡਰੈ ਸਕ ਵੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵਂੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕਮਰੇ ਸਦੱਟਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 
ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ।

ਭੋਜਨ ਰਕਹੋ ਰਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?  
ਸਾਰੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਡਾਇਰਨੰਗ ਹਾਲ ਸਵੱਚ ਸਬਸਸਡੀ ਵਾਲਾ 
ਗਰਮ ਿੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ 
ਪਹੰੁਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰੈ  ਸਜੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿੋਜਨ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ 
ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮੇਿਾ ਬੱਚਾ ਘਿ ਿਰਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
ਜੇਕਰ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈ ਜੁਏਟ ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰਕ ਘਰ ਸਵੱਚ ਰਸਹੰਦਾ ਹਰੈ  ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਂੇਦਰੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਛੇ ਮੀਲ ਜਾਂ 25 ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਰਸਹਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ । ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਕ 
ਇਹ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵਖੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਵੱਧ ਤਂੋ 
ਵੱਧ ਲਾਿ ਉਠਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹਰੈ ।

ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਲੋੜ 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਹਾਇਸ਼ 

ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਰੈ  ਸਕ ਸਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ 

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ 
ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਪੰਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਾਂਗੇ।  
ox.ac.uk/das

ਦੇਖਿਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ 
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 

ਖਰਸਚਆਂ ਲਈ £3,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੈ ਰ-ਵਾਪਸੀ 
ਯੋਗ ਸਵੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ । ਉਨ੍ਹ ਾਂ 

ਨੰੂ 365 ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਰਹਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ ।

http://www.ox.ac.uk/ugcolls
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ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ
ਕਿਦਾ ਹੈ? 
ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ 18 ਤਂੋ ਵੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ  ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਪਰ 
ਬਹੁਸਤਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਸਵੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਸਡਆ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ  ਅਤੇ ਇਹ ਪਸਹਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਂੋ ਉਹ ਘਰ ਤਂੋ ਦੂਰ ਰਸਹਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਇੱਥੇ 
ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਜਹਾ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸਰੈ ਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਇੱ�ੇ ਰਕਸ ਤਿ੍ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਰਮਲਦੀ ਹੈ?
ਆਕਸਫੋਰਡ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ ਬਹੁਤ 
ਗੰਿੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਰੈ ਂਦਾ ਹਰੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਸਰਆ ਸਮਾਂ ਆਉਦਂਾ ਹਰੈ  
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਈ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲੱਿ ਸਕਦਾ ਹਰੈ । ਕਾਲਜ 
ਅਸਧਆਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਾਈ ਸਵੱਚ ਹਰ ਸੰਿਵ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ 
ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਰੈ ਟਲ ਹੋਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਵਹਾਰਕ ਜਾਂ ਸਸਹਤ ਮਾਮਸਲਆਂ ਬਾਰੇ 
ਸਲਾਹ ਸਦੰਦੇ ਹਨ।

ਰਕਸ ਤਿ੍ਾਂ ਦੀ ਰਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
ਬਹੁਤੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਲੇਜ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਜੀਪੀ 
ਸਰਜਰੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ । ਜੌਹਨ ਰਰੈ ਡਕਸਲਫ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਏਅਤੇਈ 
ਸਵਿਾਗ ਹਰੈ  ਅਤੇ 15 ਸਮੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਰੈ ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਿ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹਨ?
ਸਾਡੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹਰੈ  ਸਕ ਸਾਡੇ 
ਸਾਰੇ ਪ੍ਤੱਖ ਜਾਂ ਗਰੈ ਰ-ਪ੍ਤੱਖ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਆਕਸਫੋਰਡ 
ਸਵਖੇ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਨ। 
ox.ac.uk/das

ਮੇਿਾ ਬੱਚਾ ਮਦਦ ਲਈ ਰਕੱ�ੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
• ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਦਂੀ ਹਰੈ  ਜੋ 

ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸਵਰੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਸੱਸਖਅਤ 
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਰੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ 
ਹਰੈ।
ox.ac.uk/students/shw

• ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਥੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਸਸਖਲਾਈ ਸਦੱਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ 
ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ। LGBTQ + ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ 
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਵਸੇ਼ਸ਼ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

• ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ 
ਚਲਾਉਦਂੀ ਹਰੈ  ਸਜੱਥੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਚੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹ  ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਸਜਵਂੇ ਸਕ, ਪਰੈ ਸੇ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਸਰਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ।    
oxfordsu.org/wellbeing

• ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲਂੋ ਅਤੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, 
ਆਕਸਫੋਰਡ ਨਾਈਟਲਾਈਨ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਆਦ ਸਮਂੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ 8 
ਵਜੇ ਤਂੋ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਸਕਸੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 
ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਦੰਦੀ ਹਰੈ।
oxfordnightline.org

ox.ac.uk/students/shw

ਕੀ ਮਜੇ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 
ਪੜਚੋਲ ਕਿਨ ਅਤੇ ਮਜੇ਼ ਕਿਨ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੇ ਹਨ

ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਧਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ 
ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਸਕ ਸਬਮਾਰੀ ਤਂੋ 

ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰੈ ਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਅਕਾਦਸਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਹੋਰ 

ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦੀ 
ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ, ‘ਤੇ ਸੱ਼ਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। 

ਸੁ਼ਕਰ ਹਰੈ , ਮੇਰੇ ਅਸਧਆਪਕ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ 
ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਸਤਕਾਰ ਸਦੰਦੇ 

ਹਨ, ਸਜਸ ਨਾਲ ਮਰੈ ਂ ਪ੍ਫੱੁਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 
ਹਾਂ।  
ਐਨਾ

“”“”

http://www.ox.ac.uk/das
http://www.ox.ac.uk/students/shw
http://www.oxfordsu.org/wellbeing
http://www.oxfordnightline.org
http://www.ox.ac.uk/students/shw
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ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰੈ  ਉੱਟਥਂੋ ਦਾ ਸਮਾਸਜਕ 
ਜੀਵਨ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰੈ । ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨੰੂ ਸਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, 
ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਦਲਚਸਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਸਤਿਾਵਾਂ ਲੱਿਣ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦਸਕ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਸਮਹਨਤੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ 
ਹੱਸਣ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ ।

ਮੇਿਾ ਬੱਚਾ ਰਕਹੜੀਆਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵੱਚ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਖਾਲੀ ਸਮਂੇ ਸਵੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਸਰਫ ਮਜੇ਼ਦਾਰ 
ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਸਕ ਿਸਵੱਖ ਲਈ 
ਲਾਿਦਾਇਕ ਹੁਨਰ ਪਰੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਸਦਆਂ ਹਨ।

ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 
ਸੰਗੀਤ, ਖੇਡਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਤਂੋ ਲਰੈ  ਕੇ ਧਾਰਸਮਕ ਆਸਥਾਵਾਂ, 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਸਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ 
ਜ਼ਰੁਰ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ ।

ਖੇਡ  
ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵੱਚ 80 ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵੱਚ ਰਹੱਸਾ ਲਰੈ ਣ 
ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸਕ 
ਤੁਸੀਂ ਸੁ਼ਰੁਆਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸਖਲਾਈ 
ਲਰੈ  ਰਹੇ ਹੋ।

ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਟਕ
ਤੁਸੀਂ ਬਰੈ ਂਡ, ਗਾਇਕ-ਮੰਡਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਕਰੈ ਸਟਰਾ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇ਼੍ਣੀ ਸਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਸਨਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ 
ਲਈ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵਸਧਆ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਉਨ੍ਾਂ ਵਿਗੇ ਹੋਿ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ?
ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਹਰ ਸਕਸਮ ਦੇ ਸਪਛੋਕੜ ਤਂੋ ਆਉਦੇਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਹਰੈ  ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਸਜਹੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਸਮਲੇ। ਸਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹਰੈ  ਸਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਿ 
ਤਂੋ ਅਨੰਦਮਈ ਅਤੇ ਸਦਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਹਰੈ । ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵਖੇ 
ਸਰੈ ਂਕੜੇ ਸਮੂਹਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਹੰਮਾਂ ਸਵਚਂੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ 
ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮਲਣ ਅਤੇ ਨਵਂੇ ਦੋਸਤ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹਰੈ ।

15ox.ac.uk/opportunities

ਕੀ ਮਜੇ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 
ਪੜਚੋਲ ਕਿਨ ਅਤੇ ਮਜੇ਼ ਕਿਨ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੇ ਹਨ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੁ਼ਰੂ ਤਂੋ ਸਮਾਸਜਕ 
ਜੀਵਨ ਸਵੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ 

ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ-ਸਵਆਪੀ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ 
ਕਰੈ ਰੇਬੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਕੇ, 

ਆਕਸਫੋਰਡ ਨੇ ਮਰੈ ਨੰੂ ਇਹ ਅਸਹਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹਰੈ  ਸਕ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਕਸਹ ਸਕਦਾ 

ਹਰੈ , ਿਾਵਂੇ ਉਹ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਪਛੋਕੜ ਦਾ ਹੋਵੇ। 
ਐਂਡੀ

“”“”

ਆਕਸਫੋਿਡ ਰਵੱਚ ਿਰਹਣ ਦਾ ਅਰਹਸਾਸ ਰਕਹੋ ਰਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?
ਆਕਸਫੋਰਡ ਨੰੂ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸੁਰੱਸਖਅਤ 
ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਸਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਵਜਂੋ ਦਰਜਾ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹਰੈ , ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ 
ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਰੈ  ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨੰਦ 
ਲਰੈ  ਸਕਦਾ ਹਰੈ ! ਇਹ ਸ਼ਸਹਰ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹਰੈ ; ਆਕਸਫੋਰਡ 
ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੁਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂ.ਕੇ. 
ਸਵੱਚ ਸਿ ਤਂੋ ਵੱਡੀ ਸਗਣਤੀ ਸਵੱਚ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਰਸਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਹਣ 
ਲਈ ਮਜੇ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਥਾਂ ਹਰੈ । 
ox.ac.uk/livingin

*The Complete University Guide

ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵਖੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹ ਾਂ 
ਦੀ ਸਪਛੋਕੜ, ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ 
ਸਮੂਹ ਲਈ ਸਮੂਹ, ਕਲੱਬ ਅਤੇ 

ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ।

http://www.ox.ac.uk/opportunities
http://www.ox.ac.uk/livingin
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ਆਕਸਫੋਿਡ ਰਵਖੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਪੜ੍ਦਾ ਹੈ? 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਦਲਚਸਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ

ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਦਲਚਸਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲਗਿਗ 12,000 ਅੰਡਰਗ੍ਰੈ ਜੁਏਟ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ 
ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਂੋ ਲੋਕ ਆਉਦੇਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰੈ  ਸਸੱਖਣ ਲਈ ਸਪਆਰ ਅਤੇ ਅਸਧਐਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਪ੍ਸਤਿਾ। 

ਕੀ ਆਕਸਫੋਿਡ ਰਵਖੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 
ਅਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਕਸੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ, ਕਦਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ। 
ਇਸ ਸਮਂੇ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹਰੈ  ਸਕ ਕੁਝ ਹੋਣਹਾਰ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਕ 
ਆਕਸਫੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਰੈ  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਇਸ ਸੋਚ ਨੰੂ ਬਦਸਲਆ 
ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਅਸਹਸਾਸ ਹੋਵੇ ਸਕ ਆਕਸਫੋਰਡ 
ਅਕਾਦਸਮਕ ਪ੍ਸਤਿਾ ਅਤੇ ਪ੍ਤੀਬੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਟੀਚਾ 
ਹਰੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਰੈ  ਸਕ ਹਰ ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਸਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਅਸਧਐਨ ਕਰਨ - ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਰੈ  ਜੋ ਆਕਸਫੋਰਡ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆ ਸਵੱਚ ਸਸੱਖਣ 
ਲਈ ਸਿ ਤਂੋ ਸਦਲਚਸਪ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹਰੈ . 

ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿਕ ਪਂੈਦਾ ਹੈ ਰਕ ਮੇਿਾ ਬੱਚਾ ਰਕਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤਂੋ ਹੈ? 
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸਵੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਸਤਿਾ ਵਾਲੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਾਲ 
ਕਰਦੇ ਰਸਹੰਦੇ ਹਾਂ, ਿਾਵਂੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਛੋਕੜ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਕ 
ਕੁਝ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ 
ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਰੈ  ਸਕ ਜਦਂੋ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਚਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ’ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ 
ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਅਸੀਂ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਪ੍ਾਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤਜ਼ਰਸਬਆਂ ਦੇ ਪ੍ਸੰਗ ਸਵੱਚ ਸਮਸਝਏ। ਅਸੀਂ 
ਇਹ ਸਕਵਂੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ  ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕ:
ox.ac.uk/context.

ਮਰੈ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੱ਼ਕ 
ਸੀ ਸਕ ਮਰੈ ਂ ਉੱਟਥੇ ਸਫੱਟ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜਾਂ 

ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮਰੈ ਨੰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 
ਸਵੱਚ ਡਰ ਲੱਗ ਸਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮਰੈ ਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ 
ਹਾਂ ਸਕਉਟਂਸਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਜੰ਼ਦਗੀ ਦੇ ਸਿ ਤਂੋ 

ਵਧੀਆ ਸਾਲਾਂ ਸਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਸਰਹਾ ਹਰੈ ।
ਰਕ੍ਸਟੀ

“”“”
ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵੱਚ 

ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕੋਈ 
ਸਕਸਮ ਨਹੀਂ ਹਰੈ । ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ 

ਸਵਸਿੰਨ ਥਾਂ ਹਰੈ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਜਗ੍ਹ ਾ ਸਮਲੇਗੀ।  

ਅਰਦਤੀ

“”“”

http://www.ox.ac.uk/foryou
http://www.ox.ac.uk/context
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ਆਕਸਫੋਿਡ ਰਕਵਂੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
Sਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਢੱੁਕਵਾਂ ਪ੍ਤੀਸਨਧ ਨਹੀਂ ਸਮਸਲਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਸਥਤੀ 
ਬਦਲ ਰਹੀ ਹਰੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਪਸਹਲਾਂ ਨਾਲਂੋ ਵਧੇਰੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟਸਗਣਤੀ 
ਨਸਲੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰੈ  (ਸਾਡੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ 
ਅੰਡਰਗ੍ਰੈ ਜੁਏਟ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲਂੋ 22% ਵੱਧ)।

2023 ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਘੱਟ ਪ੍ਸਤਸਨਧ ਵਾਲੇ ਸਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਆਕਸਫੋਰਡ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈ ਜੁਏਟਾਂ ਲਈ 25% ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ 
ਕਾਰਨ ਹਰੈ  ਸਕ ਅਸੀਂ ਆਪਰਚੁਸਨਟੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਫਾਉਦਂਡੇਸ਼ਨ ਆਕਸਫੋਰਡ 
ਸਜਹੇ ਦੋ ਨਵਂੇ ਸਦਲਚਸਪ ਐਕਸਰੈਸ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂ.ਕੇ. 
ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ UNIQ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਸਵੱਚ ਰਹੱਸਾ ਲਰੈ ਣਾ 
ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹ ਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਦਂਾ ਹਰੈ। 
ਟਾਰਗੇਟ ਆਕਸਸਬ੍ਜ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਸਹਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਲੇ ਅਫਰੀਕੀ 
ਅਤੇ ਕਰੈ ਰੇਬੀਅਨ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕਰੈ ਰੇਬੀਅਨ 
ਸਵਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਮਸ਼ਰਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵੱਚ ਢੱੁਕਵੀਂ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹਰੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਿਰ ਸਵੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 
ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਉਟਰੀਚ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਚਲਾਉਦੇਂ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ 
ਸਕੇ ਸਕ ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵੱਚ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਸਕਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ  ਅਤੇ ਉੱਟਥੇ 
ਸਕਵਂੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹਰੈ। ਇਹ ਸਿ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸਲਆ ਸਰਹਾ 
ਹਰੈ  ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖੋ -ਵੱਖਰੇ ਸਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ 19% 
ਅੰਡਰਗ੍ਰੈ ਜੁਏਟ ਸਵਸਦਆਰਥੀ 
ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਗਣਤੀ ਜਾਤੀ 

ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਅਫਰੀਕੀ ਕਰੈ ਰੇਬੀਅਨ 
ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮਰੈ ਨੰੂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ 

ਸਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ 
ਪੇ੍ਰਣਾਦਾਇਕ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ 

ਸਮਾਂ ਸਬਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਦੱਤਾ 
 PHOENIX

“”“”
ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ 20% 

ਅੰਡਰਗ੍ਰੈ ਜੁਏਟ ਸਵਸਦਆਰਥੀ 
ਅਪਾਹਜਤਾ ਘੋਸਸ਼ਤ ਕਰ ਚੱੁਕੇ 

ਹਨ।
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ਉਹ ਰਕਵਂੇ ਅਪਲਾਈ ਕਿ  
ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਚਾਰਹਦਾ ਹੈ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਿ੍ਾਂ ਸਮਝਕੇ
ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਹਰੈ । ਹਾਲ ਹੀ ਸਵੱਚ, 23,000 ਤਂੋ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਿਗ 3,250 ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ 
ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹਰੈ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਰੈ  ਸਕ ਆਕਸਫੋਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਸਕਸਰਆ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਆਂ ਨਾਲਂੋ ਥੋੜੀ ਵਧੇਰੇ 
ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਹਰੈ । ਅਸੀਂ ਅਸਜਹੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵੱਲਂੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੰੂ ਸਿ ਤਂੋ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਵਰਤਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਸਹਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ।

ਆਕਸਫੋਿਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਿਨਾ ਰਕਵਂੇ ਵੱਖਿਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 
ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਸਕਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ , 
ਪਰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ:
• ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਵੱਚ ਸਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਜਦਸਕ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਸਵੱਚ ਸਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਹੋਰ ਯੂ.ਕੇ. ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ UCAS ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ 

ਕਰੇਗਾ।
• ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਵੱਚ ਅਕਸਰ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਟਰੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ 

ਹਨ। ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ  ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਟਰੈਸਟ 
ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰੈ , ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਮਤੀ ਤਂੋ ਪਸਹਲਾਂ ਰਸਜਸਟਰ ਕਰੋ 
ਅਤੇ  ox.ac.uk/tests ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮੂਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ 
ਅਸਿਆਸ ਕਰੋ।

•  ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲਖਤੀ ਕੰਮ ਜਮ੍ਹ ਾ ਕਰਾਉਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ । ਸਾਡੀ ਵਰੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਪਤਾ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ  ਸਕ ਕੀ ਉਸ ਨੰੂ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰੈ  ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

• ਸ਼ਾਰਟਸਲਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਦਸੰਬਰ ਸਵੱਚ ਇੰਟਰਸਵਉ ਦੇਣ 
ਲਈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਆਉਣ ਲਈ ਸਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਿਾਵੀ 
ਅਸਧਆਪਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਕਾਦਸਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜਾਆ ਸਾਡੇ ਸਿ ਤਂੋ ਵੱਧ ਹੋਣਹਾਰ ਸਬਨਰੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਲੱਿਣ ਸਵੱਚ ਸਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸਜਹੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੱਚਮੱੁਚ 
ਅਨੰਦ ਲਰੈ ਣਗੇ।

ਮਂੈ ਰਬਹਤਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਿਨ ਰਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਕਵਂੇ 
ਮਦਦ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
• ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਚ ਗੇ੍ਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 

ਸਕੂਲ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰੋ 
ਸਕ ਸਜਸ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅਨੰਦ ਲਰੈ ਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਸੀ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਵਧੀਆ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਹਰੈ ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਸਜਹਾ ਸਵਸ਼ਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ  ਸਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਸਤੰਨ ਜਾਂ 
ਵਧੇਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਨੰਦ ਲਰੈ ਂਦੇ ਹੋਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸਧਐਨ ਕਰ ਸਕਣ। 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਚਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਪਸਹਲਾਂ ਅਸਧਐਨ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਹਰੈ ।

• ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਦਓ ਸਕ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ 
UCAS ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਤਆਰ ਕਰਨ - ਸਨੱਜੀ ਸਬਆਨ ਸਵੱਚ ਬਹੁਤ 
ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਿਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ !

• ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ੀਸਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹਰੈ , ਤਾਂ ਇਹ 
ਸੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਉਹ ਇਸ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਮਤੀ 
ਤੱਕ ਰਸਜਸਟਰ ਕਰ ਲਰੈ ਣ। ਸਜਹੜੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਟਰੈਸਟਾਂ ਲਈ 
ਅਸਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਬਹਤਰ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਵੱਲ ਸਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਰੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਟਰੈਸਟਾਂ ਪੇਪਰਾਂ’ ਨਾਲ ਅਸਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਹੋ।

ox.ac.uk/apply

ਅਪਲਾਈ ਕਿਨ ਦੀ 
ਆਖਿੀ ਰਮਤੀ: 

 ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ 15 
ਅਕਤੂਬਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵਰੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ 

ਸਬਨਰੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਸਵੱਚ ਸਮਲ ਸਕਦੀ 
ਹਰੈ । ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ, 

ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ: ox.ac.uk/ask।

http://www.ox.ac.uk/tests
http://www.ox.ac.uk/apply


ਕੀ ਮੇਿੇ ਖੇਤਿ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ?  
ਯੂ.ਕੇ. ਸਵੱਚ ਹਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਪਰਕ 
ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ 
ਲਈ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਦਦ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੈ  ਸਕ, ਤੁਸੀਂ ਿਾਵਂੇ ਸਜੱਥੇ ਵੀ ਰਸਹੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹਰੈ।
ox.ac.uk/linkcolls
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ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਹ ਫਰੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ  
ਸਕ ਉਹ ਸਕਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਸਵੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੱਥੇ ਸਿ ਤਂੋ ਵੱਧ 
ਖੁਸ਼ ਰਸਹਣਗੇ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮਸਵਸ਼ਵਾਸ 
ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਕਸਫੋਰਡ 
ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਸਵੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਫਤ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਚਲਾਉਦੇਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਰੈਬਸਾਈਟ 
ox.ac.uk/study ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ 
ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਰੈ  ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਅਸੀ ਂਰਕਸੇ ਪੋ੍ਗਿਾਮ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
• ਆਕਸਫੋਰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਵੱਲਂੋ ਸਤੰਨ ਸਦਨ ਖੱੁਲੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ 

ਚਲਾਉਦਂਾ ਹਰੈ। ਇਹ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ 
ਸਵਿਾਗਾਂ ਨੰੂ ਨੇਸੜਓਂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ 
ਸਮਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹਰੈ। 
ox.ac.uk/opendays 

• ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਵਸੇ਼ ਸਵਿਾਗ ਆਪਣੇ ਖੱੁਲ੍ਹੇ  ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਉਦੇਂ ਹਨ। 
ox.ac.uk/access

• ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਕਰੈ ਂਬਸਰਜ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ‘ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਖੱੁਲੇ ਸਦਨ’ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
oxfordandcambridgeoutreach.co.uk 

ਅਰਜਹੇ ਪੋ੍ਗਿਾਮ ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਉਹ ਆਕਸਫੋਿਡ ਰਵੱਚ ਿਰਹ ਸਕਦੇ ਹਨ?
• ਯੂ.ਕੇ. ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਵੱਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤ 

ਪੋ੍ਗਰਾਮ, UNIQ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। 
uniq.ox.ac.uk 

• ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਸ਼ਰਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕਰੈ ਰੇਬੀਅਨ 
ਸਵਰਾਸਤ ਤਂੋ ਹਨ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਆਕਸਸਬ੍ਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
targetoxbridge.co.uk

ਕੀ ਅਸੀ ਂਆਨਲਾਈਨ ਕੁਝ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 
• ਇੰਸਟਾਗ੍ਾਮ ‘ਤੇ @StudyAtOxford ‘ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ 
• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤਂੋ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਲਈ  ox.ac.uk/forfamilies ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ox.ac.uk/access

ਅਸੀ ਂਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਰਕਵਂੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀ ਂਪੋ੍ਗਿਾਮਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਿੀ ਤਂੋ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

http://www.ox.ac.uk/linkcolls
http://www.ox.ac.uk/opendays
http://www.ox.ac.uk/access
http://www.oxfordandcambridgeoutreach.co.uk
http://www.uniq.ox.ac.uk
http://www.targetoxbridge.co.uk
https://www.instagram.com/studyatoxford/
http://www.ox.ac.uk/forfamilies
http://www.ox.ac.uk/access
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ਅਸੀ ਂਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਦਲਚਸਪੀ ਰਕਵਂੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾ ਕੇ

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਪਰੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ 
ਉਤਸੁਕਤਾ ਇੱਕ ਸਵਸ਼ਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਸਤਿਾ ਹਰੈ । ਸਾਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹਰੈ  ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਅਨਸਗਣਤ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣ ਵਾਲੇ ਬੱਸਚਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ 
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਅਸਧਆਪਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਸਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਅਸਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, 
ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਸਤਿਾਵਾਨ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਸਵੱਚ ਬੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਫਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਸਵੱਚ ਚਲਾਕ ਬੱਸਚਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ 
ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਸਕਵਂੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਸਿ ਤਂੋ ਪਸਹਲਾਂ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ! ਬੱਸ ਇਸ ਵੱਲ ਸਧਆਨ ਸਦਓ ਸਕ ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ 
ਸਕਹੜੀ ਸਦਲਚਸਪੀ ਸਚਮੱੁਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਰੈ , ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ  ਸਕ ਉਹ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ 
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੈ  ਸਕ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਜਆਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਰੈ  ਸਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਸਹੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 
ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਲ ਸਕਦੀ ਹਰੈ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਸਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਵੱਚ ਹੀ 
ਸਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ - ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਨਾਲਂੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਸਸੱਖਣਾ ਦਾ ਇੱਕ 
ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੰੁਦਾ ਹਰੈ । ਸਿ ਤਂੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹਰੈ  ਸਕ ਉਹ ਸਸੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

16 ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਉਮਿ ਵਾਲੇ
• ਓਕਸਪਲੋਰੇ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਫਤ ਸਵਸਦਅਕ ਵਰੈਬਸਾਈਟ 

11-18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ ਹਰੈ  ਜੋ ਕੁਝ ਵੱਟਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹਰੈ  ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। 
oxplore.org 

• ਸਮਲ ਕੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ: ਟੀਵੀ ਤੇ, ਸਕਤਾਬਾਂ, ਰਸਾਸਲਆਂਸਵੱਚ ਅਤੇ 
ਆਨਲਾਈਨ। 

• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ‘ਤੇ YouTube ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ। 
• ਤੁਸੀਂ ox.ac.uk/reading ‘ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਨਤਮ 

ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਵੀਸਡਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਵੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਵੱਚ ਜਾਓ: ਇਹ 

ਅਕਸਰ ਮੁਫਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।
• ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਸਵੱਚ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ; ਕੁਝ 

ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਂੋਸਲ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਨਵਂੇ ਤਜ਼ਰਸਬਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।

16 ਸਾਲ ਤਂੋ ਵੱਧ ਉਮਿ ਵਾਲੇ
• MOOC (ਸਵਸ਼ਾਲ ਖੱੁਲੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ), ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ 

ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਲਰੈ ਕਚਰ ਵੇਖੋ।
www.mooc.org 
www.edx.org

• ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਸਾਸਲਆਂ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ।
• ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਦੀ Ted ਟਾਕ ਦੇਖੋ। 

www.ted.com/talks
• ਹੱਫਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜਰ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਵਾਲਾ 

ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਖਬਾਰ ਹਰੈ।
www.huffingtonpost.co.uk

ਚਲਾਕ ਬੱਰਚਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਵਚਾਿ:

http://www.oxplore.org
http://www.mooc.org
http://www.edx.org
http://www.ted.com/talks
http://www.huffingtonpost.co.uk
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ਅੰਡਰਗ੍ਰੈ ਜੁਏਟ ਐਡਸਮਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ ਸਵਿਾਗ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਪਬਸਲਕ ਅਫੇਅਰਜ਼ 
ਡਾਇਰਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਵਰੈ ਸਲੰਗਟਨ ਸਕੁਏਰ, ਆਕਸਫੋਰਡ, OX1 2JD ਦੁਆਰਾ 
ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ। 

ਫੋਟੋਆਂ: ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦੇ ਸਚੱਤਰ। 
ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੋਟੋਗ੍ਾਫਰ: ਜਾਨ ਕਰੈ ਰਨਜ਼, ਰੋਬ ਜੱਜਸ ਅਤੇ ਇਆਨ ਵਾਲਮਨ। 

ਆਕਸਫੋਿਡ ਯੂਨੀਵਿਰਸਟੀ 2020

ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵਂੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੱਸਾ ਸਬਨਾਂ ਆਸਗਆ ਤਂੋ ਦੋਬਾਰਾ ਸਤਆਰ, ਪ੍ਾਪਤੀ 
ਪ੍ਣਾਲੀ ਸਵੱਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰੈ , ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਸਵੱਚ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, 
ਇਲਰੈ ਕਟ੍ਾਸਨਕ, ਮਕਰੈ ਨੀਕਲ, ਫੋਟੋਕਾਪੀ, ਸਰਕਾਰਸਡੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ, ਪ੍ਸਾਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹਰੈ ।


