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ਕੀ ਹੋ ਰ ਸਵਾਲ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹ ਨ ਬਾਰੇ ਕੋ ਈ ਵੀ ਹੋ ਰ ਚੀਜ਼
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ox.ac.uk/ask ‘ਤੇ ਈਮੇ ਲ ਰਾਹੀਂ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।
@studyatoxford
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ਸਵਾਗਤ ਹੈ
ਅੰ ਡਰਗ੍ਰੈ ਜੂਏਟ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈ ਕਟਰ ਹੋ ਣ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈ ਂ ਦੋ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਦੋ ਂ ਇਹ ਗੱ ਲ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਮੈ ਨੂੰ ਇੰ ਝ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ
ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੈ ਸਲਾ ਲੈ ਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰਿਵਾਰਾਂ
ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਨ ਥੋ ੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ , ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਗਏ ਹੋ ਣ।
ਮੇ ਰੀ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਪੂਰਨ ਰੱ ਖਾਂ – ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇ ਰੇ ਕੋ ਲ ਸੁਣਨ ਦਾ
ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਅੱ ਧਾ ਮੌ ਕਾ ਤਾਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ! ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਈਡ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿੱ ਚ
ਪੜ੍ਹ ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਵਿੱ ਚ
ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇੱ ਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ , ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਦ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋ ਂ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇ ਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿੱ ਚ
ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੱ ਥਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਮਦਦ
ਦੇ ਵੇ ਰਵੇ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱ ਥੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱ ਥੋਂ ਗ੍ਰੈ ਜੂਏਟ ਹੋ ਣ
ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਨਾ
ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇ ਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈ ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰੋ ਸਾ
ਦਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ . ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱ ਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲੋ ਂ
ਕਾਫੀ ਉਦਾਰ ਹੈ । ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ : ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰੋ – ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਵਿੱ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇ ਲੇ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ox.ac.uk/study ਦੇ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਬੋ ਤਮ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਪਰ ਮਦਦ ਕਿਵੇ ਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਂਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰ ਮ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਡਾ. ਸਮੀਨਾ ਖਾਨ
ਅੰ ਡਰਗ੍ਰੈ ਜੂਏਟ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈ ਕਟਰ

“”

ਇੱਥੇ ਬੇ ਤਹਾਸ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ
ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇ । ਬਸ ਇੱ ਕੋ ਗੱ ਲ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱ ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਸਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋ ਂ ਹੁ ਸ਼ਿਆਰ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁ ਤ ਜਿਆਦਾ ਸੌ ਦਂ�ੇ
ਹਨ, ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈ ਠੇ ਰਹਿਕੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ
ਕੰ ਮ ਅਖੀਰ ਤੱ ਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਤ ਹਰ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋ ਕੜ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਤੋ ਂ ਪਰੇ ਦੇ
ਖੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ – ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ!
ਅਲੀਸਨ

“”

ਮੈ ਂ ਹੁ ਣ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਪ੍ਰ ਤੀਭਾਵਾਂ
ਲਈ ਦੂਰ ਦਾ, ਵਿਦੇ ਸ਼ੀ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ
ਸਮਝਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈ ਂ ਪੂਰੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਹਾਂ। ਮੈ ਂ
ਜਿੱ ਥੋਂ ਦੀ ਹਾਂ।
ਫਿਨਿਕਸ

ox.ac.uk/forfamilies
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ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ?

ਜੀਵਨ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬੇ
ਅਤੇ ਮੌ ਕੇ
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿੱ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁ ਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ
ਹੋ ਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱ ਖ ਬਾਰੇ
ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱ ਚ ਜੋ ਮੌ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ , ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਫੈ ਸਲਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਯੋ ਗ ਹੋ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰ ਨਾ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਦੋ ਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰ ਦੇ
ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱ ਚਮੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ !
ਸ਼ੁ ਰੂ ਆਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱ ਥੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ :
ਭਵਿੱ ਖ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋ ਂ ਕੀ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਲ ਭਵਿੱ ਖ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਯੋ ਜਨਾ
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਨਾ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋ ਕੜ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਈ ਦੋ ਸਤੀ ਅਤੇ
ਸਾਂਝ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਚੰ ਗੀ ਨੌ ਕਰੀ ਮਿਲਨਾ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਚੰ ਗੀ ਨੌ ਕਰੀ ਲੱ ਭਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੈ ਜੂਏਟ
ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕੈ ਰੀਅਰ ਦੌ ਰਾਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲੋ ਂ ਵਧੇ ਰੇ
ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱ ਖਣਾ ਪਸੰ ਦ ਹੈ
ਜੇ ਕਰ ਕੋ ਈ ਸਿੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰ ਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹ ਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਂ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਪੜਚੋ ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗਾ।

“”

ਮੈ ਂ ਖੇ ਤਰ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਵਿਸ਼ਵ
ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ
ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋ ਂ ਬਹੁ ਤ
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ।
ਲਿਲੀ
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ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਕਿਉਂ ਆਈਏ?

ਦੁ ਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਬੋ ਤਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋ ਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਖੈ ਰ, ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਬੋ ਤਮ ਵਿੱ ਚ
ਜਾਈਏ? ਇੱ ਥੇ ਕੁਝ ਚੰ ਗੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਂ * ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਰਬੋ ਤਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋ ਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ
ਹੈ।
*THE World Rankings, 2019-20

ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਵਿੱ ਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ
ਖੋ ਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋ ਂ ਸਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ox.ac.uk/research

ਮਾਹਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਕੈ ਰੀਅਰ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਸਾਡੀ ਕੈ ਰੀਅਰ ਸੇ ਵਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌ ਕਰੀ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ
ਬਾਰੇ ਮੁਫਤ, ਜੀਵਣਭਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ
ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ox.ac.uk/careers

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਆਕਸਫੋ ਰਡ 30 ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਮੂਹ ਹੈ , ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱ ਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇੱ ਕ
ਛੋ ਟੇ, ਦੋ ਸਤਾਨਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੋ ਵਾਂ ਤੋ ਂ ਲਾਭ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ox.ac.uk/ugcolls

ਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਗ੍ ਹਾ
100 ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀਆਂ , ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱ ਧਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ
ਲਗਭਗ 1,500 ਪ੍ਰ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋ ਲ
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰਬੋ ਤਮ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂ ਲਤਾਂ ਹਨ।
ox.ac.uk/learningresources

ਬੇ ਹਤਰੀਨ ਸਿੱ ਖਿਆ
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋ ਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਤੋ ਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁ ਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੇ ਸ਼ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੀਆਂ ।
ox.ac.uk/tutorials

ਲੋ ੜ ਵੇ ਲੇ ਮਦਦ
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ -ਕਦਾਈਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਂਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਆਕਸਫੋ ਰਡ
ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋ ਕ ਹਨ ਜੋ ਲੋ ੜ ਪੈ ਣ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ox.ac.uk/students/shw

ਮੌ ਕਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ
ਇੱ ਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋ ਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਕਰਨ, ਸਮਾਜ ਵਿੱ ਚ ਵਿਚਰਣ ਅਤੇ ਉਪਯੋ ਗੀ
ਹੁ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੈ ਂਕੜੇ ਮੌ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ox.ac.uk/opportunities

ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂ ਝਾ ਕਰਨਾ
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਜ਼ਰੁ ਰਤਮੰ ਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਦੀ
ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੌ ਜੂਦਾ ਸਮੇ ਂ ਬ੍ਰਿਟੇ ਨ ਦੇ ਹਰ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਲਈ ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਜਿਸ
ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ), ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਸੇ ਦੀ ਚਿੰ ਤਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ox.ac.uk/funding

ਮਜ਼ੇ ਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇ ਂਦਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰ
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁੰਦਰ ਹੈ , ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਇੱ ਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ । ਇਹ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਬਹੁ ਤ ਵਧੀਆ
ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ।
ox.ac.uk/livingin

ox.ac.uk/study

4
3

ਕੀ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਕੈ ਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੀ ਹੈ ?
ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਨੌ ਕਰੀ ਵੱ ਲ

ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸਫਲ ਭਵਿੱ ਖ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆਤ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਮੌ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਣਗੇ । ਸਾਡੀ ਕੈ ਰੀਅਰ ਸੇ ਵਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨਭਰ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱ ਖ ਵੱ ਲ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੀ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਨੌ ਕਰੀ ਲੱ ਭਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗੀ?
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਖੇ , ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋ ਲ ਕੰ ਮ ਲੱ ਭਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਹੁ ਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁ ਤ
ਸਾਰੇ ਮੌ ਕੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਰ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਬੂਤ ਹੈ । ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਕਲੱ ਬ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰ ਚਾਰ, ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਵਰਗੇ ਹੁ ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੰ ਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ?
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਦੇ ਛੋ ਟੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕੋ ਰਸਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋ ਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਦਾ
ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣ ਦੇ
ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋ ਲ ਸੈ ਂਕੜੇ ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ
ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਯੂ.ਕੇ . ਅਤੇ ਵਿਦੇ ਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਸੈ ਂਕੜੇ ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂ.ਕੇ . ਵਿੱ ਚ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੀ
ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਨੌ ਕਰੀ ਖੇ ਤਰ ਦੀ ਸਮਝ
ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਮੌ ਕਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

“”

ਮੈ ਂ ਹੁ ਣ ਇੱ ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈ ਗਜ਼ੀਨ
ਦਾ ਮੈ ਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਹਾਂ, ਬੇ ਘਰਿਆਂ
ਲਈ ਪੈ ਸਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ
ਅਧਿਕਾਰ ਮੰ ਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈ ਰੇ ਬੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਸਮਾਗਮਾਂ
ਦਾ ਆਯੋ ਜਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ- ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਜੋ ਮੈ ਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਚਿਆ ਕਿ ਮੈ ਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਵਿੱ ਚ ਕਰਾਂਗਾ।
ਕਲ੍ਯਨਾ
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ਹੋ ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਕੈ ਰੀਅਰ ਮਦਦ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ?
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕੈ ਰੀਅਰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕੈ ਰੀਅਰ ਸੇ ਵਾ
ਸੇ ਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ:
• ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ
• ਰੁ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਹੁ ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ
• ਵਧਿਆ ਨੌ ਕਰੀ ਐਪਲੀਕੇ ਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ
• ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਰੁ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੈ ਰੀਅਰ ਮੇ ਲੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ
• ਲਗਭਗ 12,000 ਨੌ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ
• ਹੋ ਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਛੱ ਡ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ?
ਬਹੁ ਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨਭਰ ਲਈ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਕੈ ਰੀਅਰ ਸੇ ਵਾ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ
ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਸਲਾਹ ਸੈ ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ
ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਦੇ 300,000 ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਗ੍ਰੈ ਜੂਏਟ
ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਜੋ ਵੀ ਚੋ ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਉਸ ਵਿੱ ਚ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਦੇ ਹੋ ਰ ਗ੍ਰੈ ਜੂਏਟਾਂ ਤੋ ਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇ ਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ?

ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਪੇ ਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱ ਥੇ ਪੜ੍ਹ ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ । ਬਹੁ ਤ
ਘੱ ਟ ਪੇ ਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ . ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵੱ ਲੋਂ ਬਹੁ ਤ
ਸਾਰੀ ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਇਸਦਾ ਕਿਨ੍ ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਆਵੇ ਗਾ?
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਂਦਾ ਹੈ ।
ਕੋ ਰਸ ਦੀ ਫੀਸ:
ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕੋ ਰਸ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂ ਲਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
• ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਯੂ.ਕੇ . ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਤੀਆਂ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ।
• ਕੋ ਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਇਸ ਗੱ ਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ
ਯੂ.ਕੇ . ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ।
• ਇਸ ਸਮੇ ਂ , ਯੂ.ਕੇ . ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਕੋ ਰਸ ਫੀਸ, £9,250/
ਸਾਲ ਹੈ , ਪਰ ਪਤਝੜ ਤੱ ਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋ ਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਗੀ
ਕਿ 2021-22 ਲਈ ਖਰਚਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਵੇਗਾ। ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
ਇਸ ‘ਤੇ ਜਾਓ: ox.ac.uk/ugfees.
ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ :
ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਭੋ ਜਨ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ।
• ਇਹ ਖਰਚੇ ਇੱ ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ
ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ 2020 ਵਿੱ ਚ, ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਖੇ ਇੱ ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ
ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਭੋ ਜਨ ਸਮੇ ਤ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ
£1,135 ਅਤੇ £1,650 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਵੇਗਾ। ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
ਇਸ ‘ਤੇ ਜਾਓ: ox.ac.uk/uglivingcosts.

ਈ.ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ: ਇਸ
ਸਮੇ ਂ 2021-22 ਤੋ ਂ ਕੋ ਰਸ ਸ਼ੁ ਰੂ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕੋ ਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਵੇ ਖੋ:

ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ?
ਯੂ.ਕੇ . ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਟਿਉਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ:
• ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਕੋ ਰਸ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱ ਧੇ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ:
• ਇਹ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇ ਕ ਮਿਆਦ ਦੀ
ਸ਼ੁ ਰੂ ਆਤ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰ ਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ , ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇ ਲੂ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ
ਨਿਰਭਰ ਕਰੇ ਗਾ। ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਜਾਓ:
ox.ac.uk/funding.

ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ?
• ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌ ਕਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ £25,725 ਕਮਾਈ
ਹੋ ਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ
(2019/20 ਟੈ ਕਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)।
• ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ, 2019/20 ਵਿੱ ਚ £30,000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ ਗ੍ਰੈ ਜੂਏਟ
ਤੋ ਂ ਇੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ £32 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
• ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੱ ਦ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ
ਵੇ ਲਜ਼, ਸਕਾਟਲੈ ਂ ਡ ਅਤੇ
ਉੱਤਰੀ ਵਿੱ ਚ ਘੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ
ਘਰਾਂ ਤੋ ਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਆਇਰਲੈ ਂ ਡ ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਯੋ ਗ ਹੈ
ਗੈ ਰ-ਅਦਾਇਗੀਯੋ ਗ ਸਰਕਾਰ ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਣ ਲਈ
ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਗਰਾਂਟ

ox.ac.uk/students/
oxford-and-the-eu.

ox.ac.uk/funding
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ਕੀ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ?
ਉਦਾਰ ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਸੱ ਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਤ ਹੋ ਣ, ਇਸ ਲਈ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਯੂ.ਕੇ . ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ
ਸਭ ਤੋ ਂ ਉਦਾਰ ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਪੈ ਕੇਜਾਂ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚਾਰ ਯੂ.ਕੇ . ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਇਸ
ਵੇ ਲੇ ਗੈ ਰ-ਵਾਪਸੀ ਯੋ ਗ ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਇੱ ਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ?
ਯੂ.ਕੇ . ਦੇ ਘੱ ਟ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈ ਰ-ਵਾਪਸੀ ਯੋ ਗ ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ
ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਕ੍ਰੈਂਕਸਟਾਰਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ
ਕ੍ਰੈਂਕਸਟਾਰਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ
ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ £5,000 ਤੱ ਕ ਗੈ ਰ-ਵਾਪਸੀ ਯੋ ਗ ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰ ਦਾਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਰੁ ਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੁ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱ ਤ ਪ੍ ਰਾਪਤ
ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੈ -ਸੇ ਵੀ ਦੇ ਮੌ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ । ਆਕਸਫੋ ਰਡ
ਦੀ ਕ੍ਰੈਂਕਸਟਾਰਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ £27,500 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਦੀ ਘਰੇ ਲੂ
ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਕੇ . ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ
ਯੂ.ਕੇ . ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇ ਲੂ ਆਮਦਨ £42,875 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਹੈ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਕ੍ਰੈਂਕਸਟਾਰਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ) ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ
ਸਾਲਾਨਾ ਗੈ ਰ-ਵਾਪਸੀ ਯੋ ਗ ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਦੀ
ਮਾਤਰਾ ਘਰੇ ਲੂ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇ ਗੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ £3,200
ਤੱ ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਆਕਸਫੋ ਰਡ-ਅਰਲਨ ਹੈ ਮਿਲਟਨ ਅਤੇ ਅਰਲਿਨ ਬਟਲਰ ਸਿਮਸ
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ
ਕਾਲੇ ਅਫਰੀਕੀ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਕੈ ਰੇਬਿਆਈ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਕੇ . ਨਿਵਾਸੀ, ਜੋ
ਪਛੜੇ ਪਿਛੋ ਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੈ ਰ-ਵਾਪਸੀ ਯੋ ਗ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਤਿਨੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ ਪ੍ਰ ਤੀ ਸਾਲ ਇੱ ਕ ਅੰ ਡਰਗ੍ਰੈ ਜੁਏਟ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
ਦੇ ਖਭਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇ ਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਤਿੰ ਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਸਮੇ ਂ ਤੱ ਕ ਦੇ ਖਭਾਲ ਵਿੱ ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ,
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋ ਂ ਅਲੱ ਗ ਹੈ , ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ £3,000 ਤੱ ਕ ਦੀ ਹੀਰਵਾਪਸੀ ਯੋ ਗ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕ੍ਰੈਂਕਸਟਾਰਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ, £7,200 ਦੀ ਕੁਲ
ਅਧਿਕਤਮ ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯੋ ਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰਕ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਂਕਸਟਾਰਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ
ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਤੋ ਂ 80 ਅਤੇ 150 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹਿੰ ਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ £200 ਦਾ ਇੱ ਕ ਗੈ ਰ-ਵਾਪਸੀ ਯੋ ਗ ਸਲਾਨਾ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਯਾਤਰਾ
ਪੂਰਕ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਤੋ ਂ 150 ਮੀਲ ਤੋ ਂ ਵੀ ਵੱ ਧ ਦੂਰੀ
‘ਤੇ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ £500 ਪ੍ ਰਾਪਤ ਹੋ ਣਗੇ ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਇਹ ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਯੂ.ਕੇ . ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ
ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋ ਰਸ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰ ਲੈ ਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਕੋ ਈ ਵਿੱ ਤੀ ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਧੂ
ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਦਂ ੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਹ ਗੈ ਰ-ਵਾਪਸੀ ਯੋ ਗ ਪੂਰਕ
ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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“”

ਕਾਲਜ ਵਿੱ ਚ ਭੋ ਜਨ
ਕਰਨਾ ਸਚਮੁਚ ਸਸਤਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ -ਕਦਾਈ ਹੀ
ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈ ਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਕਿਉਂਕ�ਿ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਕੁਝ
ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮੇ ਵੈ

ਕਾਲਜ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ ਘੱ ਟ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ?
ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਖੋ ਜ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰ ਮ ਲਈ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰ ਕਿਵੇ ਂ ਘੱ ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
• ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਦੇ ਨੇ ੜੇ-ਤੇ ੜੇ ਲਗਭਗ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਛਪੀਆਂ
ਹੋ ਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਸਰੋ ਤਾਂ ਲਈ
ਪੈ ਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਂਦੀ ਹੈ ।
• ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਕਾਲਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਭੋ ਜਨ ਅਤੇ ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਪ੍ਰ ਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ
ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
• ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇ ਡ ਸਹੂ ਲਤਾਂ ਹਨ ਜੋ
ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ
ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋ ਰਸ ਲਈ ਘੱ ਟ�ੋ ਘੱ ਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਲਜ
ਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ
ਆਪਣੇ ਕੋ ਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌ ਰਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਣਾ ਪੈ ਂਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਆਮ
ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱ ਠ ਹਫਤੇ ਲੰ ਬਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।

“”

ਮੇ ਰੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਮੈ ਂ ਅਤੇ ਮੇ ਰੀ
ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇ ਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਗੰ ਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਂ
ਮੈ ਂ ਲਗਭਗ ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਂ ਉਸਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰ
ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੈ ਸੇ ਹੀ ਆਖਰੀ ਚੀਜ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਮੈ ਨੂੰ
ਲੋ ੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਮੈ ਂ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ
ਰਿਹਾ ਸੀ... ਕ੍ਰੈਂਕਸਟਾਰਟ ਨੇ ਮੇ ਰੇ ਸਿਰ ਤੋ ਂ ਕਾਫੀ ਵੱ ਡਾ ਬੋ ਝ
ਉਤਾਰ ਦਿੱ ਤਾ। ਬੇ ਸ਼ੱ ਕ, ਕ੍ਰੈਂਕਸਟਾਰਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ
ਮੈ ਨੂੰ ਹੁ ਣ ਤੱ ਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਭ ਤੋ ਂ
ਕੀਮਤੀ ਮੌ ਕਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਸੀ।
ਏਲ

“”

ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਬਹੁ ਤ
ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕ�ਿ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਮੈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱ ਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਨ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਈ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈ ਂ ਮੈ ਂ
ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇ ਂ ਦਰਤ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
ਲੁਕਾਸ
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ਉਹ ਕੋ ਈ ਕੋ ਰਸ ਕਿਵੇ ਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ?
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ

ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰ ਦ ਸਕੂਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਣ ਦੀ ਬੇ ਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਸ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋ ਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਫ਼ੈ ਸਲਾ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਸਭ ਤੋ ਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਅਜਿਹਾ
ਕੋ ਰਸ ਚੁਣੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੱ ਚਮੁੱਚ ਹੋ ਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੇ ਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਕੋ ਰਸ ਸਾਡੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋ ਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਚੋ ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਵਧੀਆ ਕੈ ਰੀਅਰ ਚੋ ਣ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਉਹ ਸਹੀ ਕੋ ਰਸ ਕਿਵੇ ਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕੋ ਰਸ ਚੁਣਨ ਦੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਢੰ ਗ ਹਨ।
ਮਨਪਸੰ ਦ ਵਿਸ਼ਾ
ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੋ ਂ ਹੀ ਇੱ ਕ ਮਨਪਸੰ ਦ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਰਸ ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ , ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੇ ਖਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਕਿਉਂਕ�ਿ ਕੁਝ
ਵਿਸ਼ੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਨਾਲੋ ਂ ਵੱ ਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕਠੇ ਪੜ੍ਹ ਨਾ
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਕਈ ‘ਸਾਂਝੇ’ ਕੋ ਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਇੱ ਕੋ ਸਮੇ ਂ
ਇਕੱ ਠੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੇ
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੇ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕਠੇ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਕਿਵੇ ਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

“”

ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੈ
ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੋ ਰਸ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤੱ ਤਵ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ
ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਗਿਆਨ। ਇਹ ਕੋ ਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰ ਪੂਰਨ
ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਕਈ ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ; ਸਾਰੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋ ਰਸ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁ ਜ਼ਗਾਰ ਯੋ ਗਤਾ ਦੇ ਕਈ ਹੁ ਨਰਾਂ ਨਾਲ
ਲੈ ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਨਾਥਨ ਬਲੈ ਕ, ਕੈ ਰੀਅਰ ਸੇ ਵਾ

ਸਾਡੀ ਕੋ ਰਸ ਚੁਣਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਖੋ :
ox.ac.uk/whichcourse
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ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋ ਰਸ ਇੱ ਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ?
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋ ਰਸ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇ ਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਇੱ ਕੋ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ । ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋ ਰਸ
ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੇ ਖੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ
ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਉਸਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਖੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਕੋ ਰਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਖੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋ ਰਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੁਝ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕਸਾਰ ਹਨ।
• ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋ ਰਸਾਂ ਦੀ ਘੱ ਟ�ੋ ਘੱ ਟ ਮਿਆਦ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲ ਹੈ , ਪਰ ਕੁਝ ਦੀ
ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ
ਉਦੋ ਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦੇ ਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇੱ ਕ
ਵਿਸਤ੍ਰਿ ਤ ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋ ਰਸਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੇ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱ ਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱ ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ।

ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਿੰ ਨੇ ਗ੍ਰੇ ਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਗ੍ਰੇ ਡ ਜੋ ਇੱ ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏ-ਪੱ ਧਰ (ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ) ‘ਤੇ ਪ੍ ਰਾਪਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ , ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋ ਰਸਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੋ ਰਸਾਂ
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਣ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਐਨ
ਕੀਤੇ ਹੋ ਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇ ਸ਼ਨ
ਦੇ ਣ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋ ਂ ਤਿੰ ਨ ਏ-ਲੈ ਵਲ (ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਪ੍ ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਗ੍ਰੇ ਡ ਵੱ ਖੋਵੱ ਖਰੇ ਕੋ ਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਸਫਲ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋ ਂ ਉੱ ਚ�ੇ ਗ੍ਰੇ ਡ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ੜੇ-ਤੇ ੜੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ:
• A-ਪੱ ਧਰ: A*A*A-AAA.
• ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਏ-ਪੱ ਧਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਤੋ ਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ।
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ਉੱ ਥ�ੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ?
ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪਸੰ ਦ ਮੁਤਾਬਕ

ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਦੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋ ਂ ਵੱ ਖਰੀ ਹੈ । ਟਿਉਟਰ ਹਰੇ ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱ ਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ,
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਤੰ ਤਰ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ ਪੜ੍ ਹਾਇਆ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ?
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਕੋ ਰਸ ਮਿਆਦ
ਦੌ ਰਾਨ ਨਿਯਮਤ ਟਿਉਟੋ ਰਿਅਲ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ
ਟਿਉਟੋ ਰਿਅਲ ਇੱ ਕ ਕੋ ਰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱ ਕ ਗੱ ਲਬਾਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਆਮ
ਤੌ ਰ’ ਤੇ ਇੱ ਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰ ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ
ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱ ਕ ਘੰ ਟਾ ਚੱ ਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ, ਉਹ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਹਫਤੇ ਕੀ ਸਿੱ ਖ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਫੀਡਬੈ ਕ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ
ਕੋ ਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ , ਇਹ ਲੇ ਖ ਜਾਂ ਸਮੱ ਸਿਆ ਸ਼ੀਟ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਇੱ ਥੇ ਹੋ ਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ?
ਟਿਉਟੋ ਰਿਅਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈ ਚਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਿੱ ਥੇ ਇੱ ਕ
ਅਧਿਆਪਕ ਵੱ ਡ�ੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱ ਚ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ। ਕੁਝ ਕੋ ਰਸ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱ ਚ, ਪ੍ਰ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜਾਂ
ਫੀਲਡਵਰਕ ਆਉਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈ ਕਟੀਕਲ ਸੈ ਸ਼ਨ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਹਨ?
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਖੇ , ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋ ਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਅਕਸਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਰੀਡਿੰ ਗ
ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ, ਲੇ ਖ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱ ਸਿਆ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰ ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਤੰ ਤਰ ਤੌ ਰ’ ਤੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਧਿਆ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਂ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱ ਖ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਵਿਹਾਰਕ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਕੋ ਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ
ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਅੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਲੇ ਖ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱ ਚ ਘੱ ਟ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਨ?
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਖੇ ਕੋ ਰਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁੱਖ ਤੌ ਰ ਤੇ ਪ੍ ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ, ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ , ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟ ਜਾਂ ਲੰ ਬੇ ਲੇ ਖ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਤੇ ਕੋ ਰਸਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ
ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਪ੍ ਰੀਖਿਆ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਅੰ ਤਮ ਕਲਾਸ ਵਿੱ ਚ
ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਅੰ ਤਮ’
ਪ੍ ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੱ ਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋ ਰਸ
ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱ ਚ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

“”

ਟਿਉਟੋ ਰਿਅਲ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ
ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱ ਖਿਆ
ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਾਲ ਮੇ ਲ ਨਹੀਂ
ਖਾਂਦੀ।
ਅਦਿਤੀ
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ਭਵਿੱ ਖ ਲਈ ਹੁ ਨਰ ਸਿੱ ਖਣਾ
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੁ ਨਰ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋ ਚਣਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ
ਗੱ ਲ ਕਹਿਣਾ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ
ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੈ ਰੀਅਰ ਵਿੱ ਚ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉੱ ਥ�ੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹੋ ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਮਿਲਦੀ ਹੈ ?
ਨਿੱਜੀ ਮਦਦ, ਲੱ ਖਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂ ਤ ਸਥਾਨ
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁ ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ੍ ਨ੍ ਨਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ , ਅਤੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਸਹੂ ਲਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ
ਸੌ ਖਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਭਾਵੇ ਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਣ, ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰਸ ਅਤੇ
ਬਤੀਤ ਸਮੇ ਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਣ।
ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸ ਕੋ ਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਖੇ ਹਰੇ ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱ ਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਿਖਾਏ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ
ਹਰ ਸਮੇ ਂ ਕੋ ਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋ ਲ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ
ਜਾਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰੇ ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਨੂੰ ਹਰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ
ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਹੋ ਵੇ ਗਾ ਜੇ ਕਰ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂ ਰਤਾਂ ਹਨ?
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂ ਰਤਾਂ ਹਨ – ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ, ਜੇ ਕਰ ਉਹ
ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧੂ ਸਮੇ ਂ ਲਈ ਯੋ ਗ ਹਨ ਜਾਂ ਖਾਸ ਆਈਟੀ
ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ – ਤਾਂ ਅਪੰ ਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁ ੰ ਦੀ
ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ
ਬੱ ਚਾ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭੱ ਤ�ੇ ਲਈ ਯੋ ਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ox.ac.uk/das

“”

Tਰੈਡਕਲਿਫ ਸਾਇੰ ਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀ
ਪਿਟ ਰਿਵਰਜ਼ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਚੰ ਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਨੇ ੜਲਾ ਪ੍ ਰਾਰਥਨਾ ਕਮਰਾ,
ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਥਾਨ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮੀਨਾ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ?
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋ ਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਹੂ ਲਤਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋ ਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜੇ ਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਪਵੇ ਗੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱ ਕ ਮੁਫਤ ਪਹੁ ੰ ਚ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀਆਂ ਦੀ
ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਹਰ ਸਟਾਫ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱ ਚ ਛਾਪੀ ਹੋ ਈ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ
ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਭਾਸ਼ਾ ਕੇ ਂਦਰ
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋ ਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਣ
ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋ ਲ ਇੱ ਕ
ਕੇ ਂ ਦਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆਤੀ ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਰ ਤੱ ਕ ਹਰੇ ਕ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ । ਇੱ ਥੇ ਕੋ ਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱ ਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕੈ ਰੀਅਰ ਲਈ ਚੰ ਗੇ
ਭਵਿੱ ਖ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

www.lang.ox.ac.uk

www.bodleian.ox.ac.uk

ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਗੈ ਲਰੀਆਂ
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਖੇ ਸੱ ਤ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਸੰ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਸਮੇ ਂ
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁ ਤ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ,
ਪਰੰ ਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੋ ਰਸਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
www.glam.ox.ac.uk

ox.ac.uk/resources
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ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੱ ਥੇ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ?

ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਕਾਲਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ
ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇੱ ਕ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਂ ਦਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਭਗ
30 ਕਾਲਜ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ ,
ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋ ਂ ਉਹ ਇੱ ਥੇ ਆਉਣਗੇ । ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੇ ਂ ਦਰੀ ਕੈ ਂ ਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

“”

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਜੋ ਦੋ ਸਤਾਨਾ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ
ਲਗਭਗ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁ ੰ ਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੈ ਕ

ਕਾਲਜ ਕੀ ਹੈ ?
ਕਾਲਜ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੇ ਂ ਦਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁ ਤੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਹੈ ।
ਕਾਲਜ ਉਹ ਥਾਂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਹਿ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਦੋ ਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱ ਪੜੇ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਦਂ ੇ ਹਨ।
ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰ ਵੇਸ਼ ਲਾਜ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿੱ ਥੇ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ 24/7 ਸਟਾਫ
ਉਪਲਬਧ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੇ
ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਹੋ ਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗਾ।
ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋ ਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੋ ਰ ਦੋ ਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਅੰ ਤਰ ਹੈ ?
ਹਰ ਇੱ ਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰਾ ਚਰਿੱ ਤਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਉਹਨਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਸਮਾਨ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਬਹੁ ਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਕੁਝ
ਬਹੁ ਤ ਨਵੇ ਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱ ਡ�ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁ ਤ ਛੋ ਟੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਸ
ਵੀ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੋ ਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਕੋ ਰਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਈ ਕਾਲਜ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ?
ਜਦੋ ਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਲਜ
ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ‘ਖੁੱਲੀ ਅਰਜ਼ੀ’ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ
ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੈ ਨੂੰ ਕੋ ਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ।” ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ ਕਿ ਲੋ ਕ ਕਾਲਜ ਚੁਣਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰ ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬਹੁ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋ ਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਵਧੀਆ ਹੈ – ਬਲਕਿ
ਪੜ੍ਹ ਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕੋ ਰਸ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁ ੰ ਦਾ
ਹੈ ।

2019 ਵਿੱ ਚ, 35% ਸਫਲ
ਬਿਨੈ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਤੋ ਂ
ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।
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ਪਹੁ ੰ ਚ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਦੀ ਕੋ ਈ ਖਾਸ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁ ਤ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਪੰ ਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇ ਵਾ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ox.ac.uk/das

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ ?
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਲਜ ਵਿੱ ਚ
ਇੱ ਕ ਕਮਰਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛਾਂਟਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇ ਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਘੱ ਟ�ੋ ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਵਾਧੂ ਸਾਲ ਲਈ ਕਮਰਿਆਂ
ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੋ ਰਸ ਲਈ ਵੀ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਧੇ ਰੇ ਮਹਿੰ ਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕ�ਿ
ਠੇ ਕੇ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਮੇ ਤ ਹੀ ਇੱ ਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਕਾਲਜ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਹੂ ਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਦੋ ਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ
ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਤੰ ਤਰ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ
ਤਜਰਬੇ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹਨ।

ਭੋ ਜਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ?
ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਡਾਇਨਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱ ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ
ਗਰਮ ਭੋ ਜਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਲ ਰਸੋ ਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂ ਲਤਾਂ ਤੱ ਕ ਵੀ
ਪਹੁ ੰ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋ ਜਨ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕਰ
ਉਹ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਮੇ ਰਾ ਬੱ ਚਾ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਜੇ ਕਰ ਅੰ ਡਰਗ੍ਰੈ ਜੁਏਟ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਕੇ ਂ ਦਰੀ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਦੇ ਛੇ ਮੀਲ ਜਾਂ 25 ਮੀਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਰਹਿਣਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋ ਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ
ਵੱ ਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਕਮਰੇ ਮੁੱਖ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਨੇ ੜੇ-ਤੇ ੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਕਮਰੇ ਅਕਾਰ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਚੰ ਗੀ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ - ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌ ਣ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ। ਕੁਝ
ਕਾਲਜ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂ ਮ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹ ਨ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡੈ ਸਕ ਵੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇ ਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਇੱ ਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ-ਤੇ ੜੇ ਕਮਰੇ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ
ਲਈ ਇੱ ਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੌ ਖਾ ਹੋ ਵੇ।

ਦੇ ਖਭਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇ ਸ਼ੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌ ਰਾਨ
ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ £3,000 ਤੱ ਕ ਦੀ ਗੈ ਰ-ਵਾਪਸੀ
ਯੋ ਗ ਵਿੱ ਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕੌ ਣ
ਕਰਦਾ ਹੈ ?

ਲੋ ੜ ਪੈ ਣ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਣ ਵੇ ਲੇ ਬਹੁ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ 18 ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ
ਬਹੁ ਤਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਛੱ ਡਿਆ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਵੇਗਾ ਜਦੋ ਂ ਉਹ ਘਰ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱ ਥੇ
ਹਰ ਕੋ ਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸੈ ਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇੱ ਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ?
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੰ ਦਰੁ ਸਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁ ਤ
ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਂ ਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਕੋ ਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲੱ ਭ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਾਲਜ
ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱ ਚ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ
ਉਹ ਹੋ ਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇ ਤ
ਬਹੁ ਤ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈ ਟਲ ਹੋ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ
ਸਲਾਹ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ?
ਬਹੁ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਜ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਜੀਪੀ
ਸਰਜਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਜੌ ਹਨ ਰੈ ਡਕਲਿਫ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਏਅਤੇ ਈ
ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਮਿੰ ਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਹੋ ਵੇ ਗਾ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹਨ?
ਸਾਡੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇ ਵਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰ ਤੱਖ ਜਾਂ ਗੈ ਰ-ਪ੍ਰ ਤੱਖ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਕਸਫੋ ਰਡ
ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਨ।
ox.ac.uk/das

ਮੇ ਰਾ ਬੱ ਚਾ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿੱ ਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
• ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱ ਕ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਸੇ ਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ -ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱ ਖਿਅਤ
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮਣੇ -ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੈ ਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ
ਹੈ।
ox.ac.uk/students/shw

• ਵਲੰ ਟੀਅਰ ਸਾਥੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸੇ ਵਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱ ਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ। LGBTQ + ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰੰ ਗਾਂ ਦੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
• ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱ ਕ ਸਧਾਰਣ ਸਲਾਹ ਸੇ ਵਾ
ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ, ਪੈ ਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ।
oxfordsu.org/wellbeing

• ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ,
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਨਾਈਟਲਾਈਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਸਮੇ ਂ ਰੋ ਜ਼ ਰਾਤ 8
ਵਜੇ ਤੋ ਂ ਸਵੇ ਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ
ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ।
oxfordnightline.org

ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਖੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ
ਧਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂ ਲਤਾਂ ਅਤੇ
ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ।
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“”

ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋ ਂ
ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈ ਂ ਹਮੇ ਸ਼ਾ
ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ
ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ, ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਸ਼ੁ ਕਰ ਹੈ, ਮੇ ਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਮੇ ਰੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰ ਦੇ
ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈ ਂ ਪ੍ਰ ਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਹਾਂ।
ਐਨਾ

ਕੀ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ?
ਪੜਚੋ ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੌ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਗੱ ਲਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਗੱ ਲ ਹੈ ਉੱ ਥ�ੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ
ਜੀਵਨ। ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਕੋ ਈ ਵੱ ਖਰੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ,
ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਲੱ ਭਣ
ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜਦਕਿ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁ ਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਲ
ਹੱ ਸਣ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਮੇ ਰਾ ਬੱ ਚਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਾਲੀ ਸਮੇ ਂ ਵਿੱ ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ੇਦਾਰ
ਅਤੇ ਦੋ ਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱ ਖ ਲਈ
ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁ ਨਰ ਪੈ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ।
ਕਲੱ ਬ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ

ਸੰ ਗੀਤ, ਖੇ ਡਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ,
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱ ਕ ਹਰ ਇੱ ਕ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ
ਜ਼ਰੁ ਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਖੇ ਡ

ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿੱ ਚ 80 ਸਪੋ ਰਟਸ ਕਲੱ ਬ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖਦਾ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁ ਰੁ ਆਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ
ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ।

“”

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁ ਰੂ ਤੋ ਂ ਸਮਾਜਿਕ
ਜੀਵਨ ਵਿੱ ਚ ਲੀਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਵਿਆਪੀ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ
ਕੈ ਰੇਬੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਕੇ ,
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਨੇ ਮੈ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ
ਕੋ ਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਭਾਵੇ ਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛੋ ਕੜ ਦਾ ਹੋਵੇ ।
ਐਂਡੀ

ਸੰ ਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਟਕ

ਤੁਸੀਂ ਬੈ ਂਡ, ਗਾਇਕ-ਮੰ ਡਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਕੈ ਸਟਰਾ ਦੀ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇ ਖਕਾਂ
ਲਈ ਸਟੇ ਜ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵਧਿਆ ਮੌ ਕੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਰ ਲੋ ਕ ਹੋ ਣਗੇ ?
ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਿਛੋ ਕੜ ਤੋ ਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਉਸ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਵੱ ਖਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਮਿਲੇ । ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱ ਥੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਭ
ਤੋ ਂ ਅਨੰਦਮਈ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ । ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਖੇ
ਸੈ ਂਕੜੇ ਸਮੂਹਾਂ, ਕਲੱ ਬਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰ ਮਾਂ ਵਿਚੋ ਂ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵਧੇ ਰੇ
ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਦੋ ਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਵੇ ਂ ਦੋ ਸਤ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ।

ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਖੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਪਿਛੋ ਕੜ, ਕੌ ਮੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ
ਸਮੂਹ ਲਈ ਸਮੂਹ, ਕਲੱ ਬ ਅਤੇ
ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ।

ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ?
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ . ਦੇ ਚੋ ਟੀ ਦੇ 10 ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਵਜੋ ਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁ ਤ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰ ਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨੰਦ
ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ; ਆਕਸਫੋ ਰਡ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਬਰੁ ਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਯੂ.ਕੇ .
ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱ ਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਹਿਣ
ਲਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵੰ ਤ ਥਾਂ ਹੈ ।
ox.ac.uk/livingin
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ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਖੇ ਕੌ ਣ-ਕੌ ਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ?

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪਿਛੋ ਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਖੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪਿਛੋ ਕੜ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 12,000 ਅੰ ਡਰਗ੍ਰੈ ਜੁਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ
ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋ ਂ ਲੋ ਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ
ਪ੍ਰਤਿਭਾ।
ਕੀ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ?
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱ ਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ, ਕਦਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਵੇ।
ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋ ਚਦੇ ਕਿ
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੋ ਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ
ਜਾਵੇ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਵੇ ਕਿ ਆਕਸਫੋ ਰਡ
ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਤੀਬੱ ਧਤਾ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱ ਕ ਲਈ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਟੀਚਾ
ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁ ਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋ ਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ - ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਖਣ
ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਂ ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ .
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋ ਈ ਫਰਕ ਪੈ ਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇ ਰਾ ਬੱ ਚਾ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੋ ਂ ਹੈ ?
ਅਸੀਂ ਹਮੇ ਸ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨ ਵਿੱ ਚ ਸਰਬੋ ਤਮ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ
ਕਰਦੇ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇ ਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋ ਕੜ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਵਧੇ ਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਂ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇ ਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ’ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ
ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਪ੍ ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਸੰਗ ਵਿੱ ਚ ਸਮਝਿਏ। ਅਸੀਂ
ਇਹ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱ ਥੇ ਹੋ ਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ:
ox.ac.uk/context.

“” “”

ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿੱ ਚ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕੋ ਈ
ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ
ਵਿਭਿੰ ਨ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਗੀ।
ਅਦਿਤੀ
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ox.ac.uk/foryou

ਮੈ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ
ਸੀ ਕਿ ਮੈ ਂ ਉੱ ਥ�ੇ ਫਿੱ ਟ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ
ਵਿੱ ਚ ਡਰ ਲੱ ਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈ ਂ ਬਹੁ ਤ ਖੁਸ਼
ਹਾਂ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਇਹ ਮੇ ਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਂ
ਵਧੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਕ੍ਰਿ ਸਟੀ

“”

ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਕੈ ਰੇਬੀਅਨ
ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮੈ ਨੂੰ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੇ
ਪਿਛੋ ਕੜ ਵਾਲੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੇ
ਪ੍ਰੇ ਰਣਾਦਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ
ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਦਿੱ ਤਾ
PHOENIX

ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਕਿਵੇ ਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
Sਇੱ ਥੇ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ ਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ
ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਂ ਵਧੇ ਰੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱ ਟਗਿਣਤੀ
ਨਸਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ (ਸਾਡੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ
ਅੰ ਡਰਗ੍ਰੈ ਜੁਏਟ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲੋ ਂ 22% ਵੱ ਧ)।

ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਦੇ 20%
ਅੰ ਡਰਗ੍ਰੈ ਜੁਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਅਪਾਹਜਤਾ ਘੋ ਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ
ਹਨ।

2023 ਤੱ ਕ, ਅਸੀਂ ਯੂ.ਕੇ . ਦੇ

ਘੱ ਟ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਵਾਲੇ ਪਿਛੋ ਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਅੰ ਡਰਗ੍ਰੈ ਜੁਏਟਾਂ ਲਈ 25% ਥਾਂ ਦੇ ਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱ ਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ
ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਅਤੇ ਫਾਉਂਡ�ੇਸ਼ਨ ਆਕਸਫੋ ਰਡ
ਜਿਹੇ ਦੋ ਨਵੇ ਂ ਦਿਲਚਸਪ ਐਕਸੈ ਸ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂ.ਕੇ .
ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ UNIQ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱ ਥੇ ਪੜ੍ਹ ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌ ਕੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟਾਰਗੇ ਟ ਆਕਸਬ੍ਰਿਜ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋ ਗੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇ ਸ਼ ਕਾਲੇ ਅਫਰੀਕੀ
ਅਤੇ ਕੈ ਰੇਬੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ
ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿੱ ਚ ਢੁੱਕਵੀਂ
ਐਪਲੀਕੇ ਸ਼ਨ ਦੇ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੇ ਸ਼ ਭਰ ਵਿੱ ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਉਟਰੀਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋ ਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ
ਸਕੇ ਕਿ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥ�ੇ
ਕਿਵੇ ਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁ ਤ ਵੱ ਡਾ ਫਰਕ ਲਿਆ ਰਿਹਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਲ ਵੱ ਖੋ -ਵੱ ਖਰੇ ਪਿਛੋ ਕੜ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਦੇ 19%
ਅੰ ਡਰਗ੍ਰੈ ਜੁਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਤੀ
ਵਾਲੇ ਹਨ।

ox.ac.uk/access
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ਉਹ ਕਿਵੇ ਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਸਮਝਕੇ
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਣਾ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੀ ਪ੍ ਰਾਪਤੀ ਹੈ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱ ਚ, 23,000 ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 3,250 ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ
ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁ ਤੀਆਂ ਹੋ ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋ ਂ ਥੋ ੜੀ ਵਧੇ ਰੇ
ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱ ਦਾ ਦੇ ਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵੱ ਲੋਂ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹੂ ਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਂ
ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ।
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇ ਂ ਵੱ ਖਰਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ?
ਯੂ.ਕੇ . ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾਬੰ ਦੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੇ
ਹਨ:
• ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇ ਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਹੋ ਰ ਯੂ.ਕੇ . ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ UCAS ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ
ਕਰੇ ਗਾ।
• ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਐਪਲੀਕੇ ਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅਕਸਰ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੇ
ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਈ ਟੈਸਟ
ਦੇ ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ , ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ
ਅਤੇ ox.ac.uk/tests ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮੂਨੇ ਪੇ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ
ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ।
• ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੋ ਰਸਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕੰ ਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਇਹ ਪਤਾ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
• ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰ ਬਰ ਵਿੱ ਚ ਇੰ ਟਰਵਿਉ ਦੇ ਣ
ਲਈ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਸੰ ਭਾਵੀ
ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗੱ ਲਬਾਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜਾਆ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਹੋ ਣਹਾਰ ਬਿਨੈ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਇੱ ਥੇ ਪੜ੍ਹ ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੱ ਚਮੁੱਚ
ਅਨੰਦ ਲੈ ਣਗੇ ।

ਮੈ ਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਕਿਵੇ ਂ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?
• ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਚ ਗ੍ਰੇ ਡ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ
ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ
ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋ ਏ ਉਹ ਅਨੰਦ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਸੀ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਵਧੀਆ ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿੰ ਨ ਜਾਂ
ਵਧੇ ਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ ਅਨੰਦ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹੋ ਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋ ਚਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਹੈ ।
• ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਆਪਣੀ
UCAS ਐਪਲੀਕੇ ਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ - ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁ ਤ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱ ਗਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ !
• ਜੇ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋ ਰਸ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਹ
ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ
ਤੱ ਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੈ ਣ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈ ਸਟਾਂ ਲਈ
ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਵੱ ਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਟੈ ਸਟਾਂ ਪੇ ਪਰਾਂ’ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਹੋ ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਹਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ
ਬਿਨੈ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਵਿੱ ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ: ox.ac.uk/ask।
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ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ
ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ:
ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ 15
ਅਕਤੂਬਰ

ਅਸੀਂ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇ ਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋ ਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱ ਥੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ
ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ । ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਕਸਫੋ ਰਡ
ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ . ਵਿੱ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ
ox.ac.uk/study ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ
ਸਰੋ ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?
• ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱ ਲੋਂ ਤਿੰ ਨ ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ
ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਨ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ
ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ੜਿਓਂ ਵੇ ਖਣ ਅਤੇ ਮੌ ਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ
ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ox.ac.uk/opendays

• ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ox.ac.uk/access

• ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਅਤੇ ਕੈ ਂਬਰਿਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ‘ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਦਿਨ’ ਪੂਰੇ ਦੇ ਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
oxfordandcambridgeoutreach.co.uk

ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਉਹ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ?
• ਯੂ.ਕੇ . ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱ ਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤ
ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ, UNIQ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ।
uniq.ox.ac.uk

• ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ
ਵਿਰਾਸਤ ਤੋ ਂ ਹਨ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇ ਟ ਆਕਸਬ੍ਰਿਜ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣੋ ।
targetoxbridge.co.uk

ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?
• ਇੰ ਸਟਾਗ੍ ਰਾਮ ‘ਤੇ @StudyAtOxford ‘ਤੇ ਫੋ ਲੋ ਕਰੋ
• ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋ ਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਹੋ ਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ox.ac.uk/forfamilies ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੀ ਮੇ ਰੇ ਖੇ ਤਰ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ?
ਯੂ.ਕੇ . ਵਿੱ ਚ ਹਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਸੰ ਪਰਕ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਖੇ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ
ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂ ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਦਦ ਪ੍ਰ ਦਾਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇ ਂ ਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ ਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ox.ac.uk/linkcolls

ox.ac.uk/access
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ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਵੇ ਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?
ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱ ਚੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਪੈ ਦਾ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ
ਉਤਸੁਕਤਾ ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਗਿਣਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁ ਤ ਵਿਅਸਤ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਬੋ ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱ ਚ ਚਲਾਕ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਕਿਵੇ ਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
ਸਭ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋ ਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਹੋ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ! ਬੱ ਸ ਇਸ ਵੱ ਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ
ਕਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਚਮੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚੰ ਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋ ਚਦੇ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋ ਰ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱ ਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱ ਚ ਹੀ
ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚਿੰ ਤਾ ਨਾ ਕਰੋ - ਬਹੁ ਤ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਥੋ ੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਨਾਲੋ ਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁ ਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਸਿੱ ਖਣਾ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਹੋ ਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਤੋ ਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱ ਖਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚਲਾਕ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ:
16 ਸਾਲ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ
• ਓਕਸਪਲੋ ਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ , ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਅਕ ਵੈਬਸਾਈਟ
11-18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੱ ਡ�ੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨਾ
ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰ ਗਾ ਲੱ ਗੇ ਗਾ।
oxplore.org

• ਮਿਲ ਕੇ ਪੜਚੋ ਲ ਕਰੋ : ਟੀਵੀ ਤੇ , ਕਿਤਾਬਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ
ਆਨਲਾਈਨ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰ ਦ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ YouTube ਵੀਡੀਓ ਵੇ ਖੋ।
• ਤੁਸੀਂ ox.ac.uk/reading ‘ਤੇ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਨਤਮ
ਖੋ ਜਾਂ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
• ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾਓ: ਇਹ
ਅਕਸਰ ਮੁਫਤ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
• ਆਪਣੇ ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ; ਕੁਝ
ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੋ ਂ ਸਲ ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇ ਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।
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16 ਸਾਲ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ
• MOOC (ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ

ਆਨਲਾਈਨ ਕੋ ਰਸ), ਹੋ ਰ ਆਨਲਾਈਨ

ਕੋ ਰਸ ਅਤੇ ਲੈ ਕਚਰ ਵੇ ਖੋ।
www.mooc.org
www.edx.org

• ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇ ਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ ।
• ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ Ted ਟਾਕ ਦੇ ਖੋ।
www.ted.com/talks

• ਹੱ ਫਪੋ ਸਟ ‘ਤੇ ਇੱ ਕ ਨਜਰ ਮਾਰੋ , ਇਹ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਨੌ ਜਵਾਨ ਲੇ ਖਕਾਂ ਵਾਲਾ
ਇੱ ਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ।
www.huffingtonpost.co.uk
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ਅੰ ਡਰਗ੍ਰੈ ਜੁਏਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਆਉਟਰੀਚ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇ ਅਰਜ਼
ਡਾਇਰੈ ਕਟੋ ਰੇਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਵੈਲਿੰ ਗਟਨ ਸਕੁਏਰ, ਆਕਸਫੋ ਰਡ, OX1 2JD ਦੁਆਰਾ
ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫੋ ਟੋਆਂ: ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਿੱ ਤਰ।
ਯੋ ਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੋ ਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ: ਜਾਨ ਕੈ ਰਨਜ਼, ਰੋ ਬ ਜੱ ਜਸ ਅਤੇ ਇਆਨ ਵਾਲਮਨ।
ਆਕਸਫੋ ਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 2020
ਸਾਰੇ ਹੱ ਕ ਰਾਖਵੇ ਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰ ਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋ ਈ ਵੀ ਹਿੱ ਸਾ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਤੋ ਂ ਦੋ ਬਾਰਾ ਤਿਆਰ, ਪ੍ ਰਾਪਤੀ
ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਵਿੱ ਚ ਸਟੋ ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰ ਚਾਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ,
ਇਲੈ ਕਟ੍ ਰਾਨਿਕ, ਮਕੈ ਨੀਕਲ, ਫੋ ਟੋਕਾਪੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰ ਗ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰ ਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ।

