Glossary of
Educational Terms
English and Punjabi
TOP

A
Ability

ਯੋਗਤਾ

Ability test

ਯੋਗਤਾ ਇਮਤਤਹਾਨ

Able

ਸਮਰੱ ਥ

Abnormal psychology

ਅਸਧਾਰਨ ਮਨੋਤਿਤਗਆਨ

Abnormality

ਅਸਧਾਰਨਤਾ

Above average

ਔਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ

Above Grade Level

ਦਰਜਾ ਪੱ ਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ

Above-mentioned

ਉਪਰੋਕਤ. ਦੱ ਤਸਆ ਤਗਆ ਹੈ

Abscence

ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ

Absence rate

ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦਰ

Absence record

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤਰਕਾਰਡ

Absenteeism

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ

Abstract reasoning

ਸੰ ਖੇਪ ਤਰਕ

Abstract Verbal Free Matrix
Relationships
Abuse

ਸੰ ਖੇਪ ਗਣਨਾ ਸੰ ਬੰ ਦ

Academic achievement

ਅਕਾਦਤਮਕ ਪਰਾਪਤੀ

Academic achievement goals

ਅਕਾਦਤਮਕ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ

Academic Aptitude Test (AAT)

ਅਕਾਦਤਮਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (ਏ.ਏ.ਟੀ.)

Academic Assistance Program (AAP)

ਅਕਾਦਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ (ਆਪ)

Academic gains

ਅਕਾਦਤਮਕ ਲਾਭ

Academic mission

ਅਕਾਦਤਮਕ ਤਮਸ਼ਨ

Academic Performance Index (API)

ਅਕਾਦਤਮਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕ/ ਇੰ ਡੈਕਸ (ਏਪੀਆਈ)

Academic record

ਅਕਾਦਤਮਕ ਤਰਕਾਰਡ

Academic remediation

ਅਕਾਦਤਮਕ ਉਪਚਾਰ

Academic standards

ਅਕਾਦਤਮਕ ਤਮਆਰ

Academic subjects

ਤਿੱ ਤਦਅਕ ਤਿਸ਼ੇ

Academic term

ਅਕਾਦਤਮਕ ਪਦ

Academic year

ਅਕਾਦਤਮਕ ਸਾਲ

Academically disadvantaged students

ਤਿਤਦਅਕ ਪੱ ਖੋਂ ਿਾਂਝੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀ

Acalculia

ਨਾ ਹੋਣ ਿਾਲਾ

Accelerated courses

ਪਰਿੇਤਗਤ ਕੋਰਸ

Accelerated reading program

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ

Accessory to a crime

ਤਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਹਾਇਕ

Accommodate

ਦੇ ਨਾਲ

ਦੁਰਤਿਿਹਾਰ
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Accommodation (Spec. Ed)

ਤਰਹਾਇਸ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ. ਐਡ)

According to our records

ਸਾਡੇ ਤਰਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

Accordingly

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ

Accountability

ਜਿਾਬਦੇਹੀ

Accreditation

ਮਾਨਤਾ

Accredited school

ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਸਕੂਲ

Acculturation

ਸੰ ਪੂਰਨਤਾ

Accuracy

ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ

Achievement

ਪਰਾਪਤੀ

Achievement gap

ਪਰਾਪਤੀ ਪਾੜ੍ਾ

Achievement Test

ਪਰਾਪਤੀ ਟੈਸਟ

Acknowledgement

ਪਰਿਾਨਗੀ

Acknowledgement of receipt (mail)

ਰਸੀਦ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ (ਮੇਲ)

Acquisition

ਪਰਾਪਤੀ

Acquittal

ਤਨਰਦੋਸ਼

Acronyms

ਸੰ ਖੇਪ ਸ਼ਬਦ

Across the board

ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਤਿੱ ਚ

Act out

ਬਾਹਰ ਕੰ ਮ ਕਰੋ

Action plan

ਕਾਰਿਾਈ ਜੁਗਤ

Active learning

ਤਕਤਰਆਸ਼ੀਲ ਤਸਖਲਾਈ

Active listening

ਤਕਤਰਆਸ਼ੀਲ ਸੁਣਨਾ

Actively participate

ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ

Activities of daily living

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਿਣ ਦੀਆਂ ਤਕਤਰਆਿਾਂ

Acute state

ਗੰ ਭੀਰ ਸਤਥਤੀ

Ad hoc

ਤਿਸ਼ੇਸ਼/ਐਡਹਾਕ

Ad hoc committee

ਤਿਸ਼ੇਸ਼ / ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ

Adapted seating device

ਅਨੁਕੂਤਲਤ ਬੈਠਣ ਿਾਲਾ ਉਪਕਰਣ

Adaptive Behavior Composite
(ABS test)
Adaptive Behavior Scale (AAMD)

ਅਨੁਕੂਲ ਤਮਸ਼ਤਰਤ ਤਿਿਹਾਰ (ਏ ਬੀ ਏਸ ਇਮਤਤਹਾਨ)

Adaptive Behavioral Rating Scales

ਅਨੁਕੂਲ ਤਿਿਹਾਰ ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ ਸਕੇਲ

Adaptive physical education

ਅਨੁਕੂਲ ਸਰੀਰਕ ਤਸੱ ਤਖਆ

Adaptive skills

ਅਨੁਕੂਲ ਹੁਨਰ

Addressed

ਸੰ ਬੋਤਧਤ

Adequate (Annual) Yearly Progress

ਢੁਕਿਾਂ (ਸਾਲਾਨਾ) ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱ ਕੀ

Adequate progress indicators

ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੀ ਪਰਗਤੀ ਸੂਚਕ

Adjacent area

ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਖੇਤਰ

Adjudication

ਤਨਰਣਾਇਕ

ਅਨੁਕੂਲ ਤਿਿਹਾਰ ਸਕੇਲ (ਏ ਏ ਐਮ ਡੀ)
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Administration (of medicines)

ਪਰਸ਼ਾਸਨ (ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ)

Administrative Data Sheet

ਪਰਬੰਧਕੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ੀਟ

Administrator

ਪਰਬੰਧਕ

Administrator of Special Education

ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਤਦਆ ਦਾ ਪਰਬੰਧਕ

Admission (of guilt)

ਦਾਖਲਾ (ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ)

Adoption

ਗੋਦ ਲੈ ਣਾ

Adult education

ਬਾਲਗ ਤਸੱ ਤਖਆ

Advanced courses

ਉੱਨਤ ਛਰੇਣੀ /ਐਡਿਾਂਸਡ ਕੋਰਸ

Advanced placement

ਉੱਚ ਸਥਾਨ / ਉੱਨਤ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ

Advanced students

ਉੱਨਤ ਤਿਤਦਆਰਥੀ

Advice (an)

ਸਲਾਹ (ਇੱ ਕ)

Advice, consult (to)

ਸਲਾਹ, ਸਲਾਹ (ਨੂੰ)

Advisement

ਇਸ਼ਤਤਹਾਰ

Advisor

ਸਲਾਹਕਾਰ

Advisory committee

ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ

Advocacy

ਿਕਾਲਤ

Affidavit

ਹਲਫਨਾਮਾ

Affirmative action

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਿਾਈ

Aforesaid

ਉਪਰੋਕਤ

Africatives

(ਦਾ ), (ਿੀ), ਜਾਂ (ਐਚ). ਦੀਆ ਅਿਾਜ਼ਾਂ

After school

ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

Age appropriate

ਉਤਚਤ ਉਮਰ

Age discrimination in employment

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਿਚ ਉਮਰ ਪੱ ਖਪਾਤ

Age equivalent

ਉਮਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ

Age percentile rank

ਉਮਰ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜਾ

Agenda

ਕੰ ਮ ਦੀ ਸੂਚੀ /ਏਜੰ ਡਾ

Aggravated assault

ਹਮਲਾਿਰ ਹਮਲਾ

Aggravated criminal sexual conduct

ਗੁੰ ਡਾਗਰਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਤਜਨਸੀ ਤਿਿਹਾਰ

Aggravated manslaughter

ਭੜ੍ਤਕਆ ਕਤਲੇ ਆਮ

Aggravated sexual assault

ਭੜ੍ਤਕਆ ਤਜਨਸੀ ਹਮਲਾ

Aggregate

ਸਮੁੱ ਚਾ

Aggregate perfomance

ਸਮੁੱ ਚੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ

Agree to

ਨਾਲ ਸਤਹਮਤ

Aim to

ਦਾ ਟੀਚਾ

Airbrush

ਹਿਾਈ ਕੂਚਾ

Alien Registration Card

ਤਿਦੇਸ਼ੀ ਰਤਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ

Align (to), alignment

ਸਾਰ (ਟੂ), ਇਕਸਾਰ

Alimony

ਗੁਜਾਰਾ
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Allegation

ਇਲਜ਼ਾਮ

Allege

ਤਬਨਾ ਸਬੂਤ ਕੇ ਅਰੋਪ ਲਗਾਨਾ

Alleged

ਕਤਥਤ

Allowance

ਭੱ ਤਾ

Alternative assessments

ਤਿਕਲਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ

Alternative Drug and Alcohol Abuse
Program
Alternative school program

ਤਿਕਲਪਕ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ

Alumni

ਪੂਰਿ ਤਿਤਦਆਰਥੀ /ਅਲੂਮਨੀ

Amend

ਸੋਧ

American College Test (ACT)

ਅਮੇਤਰਕਨ ਕਾਲਜ ਟੈਸਟ (ਐਕਟ)

American Sign Language (ASL)

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰ ਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ (ASL)

Americans with Disabilities Act

ਅਮਰੀਕੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਐਕਟ

Amphetamines

ਉਤੇਜਤ /ਐਮਫੇਟਾਮਾਈਨਜ਼

Anger management

ਕਰੋਧ ਤਨਯੰ ਤਰਣ

Ankle sprain

ਤਗੱ ਟੇ ਦੀ ਮੋਚ

Annoy

ਤੰ ਗ ਕਰਨਾ

Annual bus pass

ਸਲਾਨਾ ਬੱ ਸ ਪਾਸ

Annual dropout rate

ਸਾਲਾਨਾ ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਦਰ

Annual Measurable Achievement
Objective (AMAO)
Annual Progress Report (APR)

ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਪਣ ਯੋਗ ਪਰਾਪਤੀ ਉਦੇਸ਼ (AMAO)

Anti-discrimination statement

ਭੇਦਭਾਿ ਤਿਰੋਧੀ ਤਬਆਨ

ਤਿਕਲਤਪਕ ਸਕੂਲ ਪਰੋਗਰਾਮ

ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਗਤੀ ਸੂਚਨਾ/ਤਰਪੋਰਟ (ਏਪੀਆਰ)

Anti-spyware software

ਂ ੀ-ਸਪਾਈਿੇਅਰ ਸਾੱਫਟਿੇਅਰ
ਐਟ

Anxiety

ਤਚੰ ਤਾ

Apathy

ਉਦਾਸੀਨਤਾ

Appeal

ਅਪੀਲ

Applicable

ਲਾਗੂ

Applicant

ਤਬਨੈਕਾਰ

Application

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

Application process

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ

Application to enroll

ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

Applied problems (Math)

ਲਾਗੂ ਸਮੱ ਤਸਆਿਾਂ (ਗਤਣਤ)

Apprehensive

ਪਰਸੰਸਾਯੋਗ/ ਜਾਨਣਾ/ਤਫਕਰਮੰ ਦ /ਤਚੰ ਤਾਤੁਰ

Aptitude and Proficiency Testing

ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਟੈਸਤਟੰ ਗ

Areas of competency

ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ

Areas of concern

ਤਚੰ ਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ

Areas of strength

ਤਾਕਤ ਦੇ ਖੇਤਰ

Areas of weakness

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ
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Armed robbery

ਹਤਥਆਰਬੰ ਦ ਡਕੈਤੀ

Arraignment

ਅਰਜ਼ੀ

Arrest warrant

ਤਗਰਫਤਾਰੀ ਿਾਰੰ ਟ

Arson

ਸਾੜ੍ਫੂਕ /ਆਰਸਨ

Articulated college-level course

ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕਾਲਜ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਕੋਰਸ

Articulation

ਬੋਲਬਾਣੀ

Articulation error

ਸ਼ਬਦ ਗਲਤੀ

Arts and crafts

ਕਲਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ਲਪਕਾਰੀ

Arts and sciences

ਕਲਾ ਅਤੇ ਤਿਤਗਆਨ

As set forth

ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਤਸਆ ਤਗਆ ਹੈ

Assault

ਹਮਲਾ

Assembly

ਸਭਾ/ਅਸੈਂਬਲੀ

Assess

ਜਾਇਜ਼ਾ

Assessment

ਮੁਲਾਂਕਣ

Assessment instruments

ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੰ ਤਰ

Assessment of Children’s Language
Comprehension (ACLC)
Assign someone

ਬੱ ਤਚਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ (ACLC)

Assignment

ਸਪੁਰਦਗੀ

Assistant principal (AP)

ਸਹਾਇਕ ਤਪਰੰ ਸੀਪਲ (ਏ.ਪੀ.)

Assistant superintendent

ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ

Assistant teacher

ਸਹਾਇਕ ਅਤਧਆਪਕ

Assistive technology

ਸਹਾਇਤਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ

Associate degree

ਸਹਾਇਕ ਉਪਾਦੀ /ਐਸੋਸੀਏਟ ਤਡਗਰੀ

Assumption

ਧਾਰਣਾ

Asthma Trigger

ਦਮਾ ਟਤਰੱ ਗਰ

At risk students

ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਿੱ ਚੋ ਤਪੱ ਛੇ ਰਤਹ ਗਏ ਤਿਤਦਆਰਥੀ

At your own pace

ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਤੇ

Atrophy of muscles

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਤਿੱ ਚ ਨੁਕਸ

Attach

ਨੱਥੀ ਕਰੋ

Attendance area

ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ

Attendance card

ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਡ

Attendance office

ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਫਤਰ

Attendance policy

ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੀਤੀ

Attention Deficit Disorder (ADD)

ਤਧਆਨ ਘਾਟਾ ਤਿਗਾੜ੍ (ADD)

Attention Deficit Hyperactive Disorder
(ADHD)
Attention span

ਤਧਆਨ ਘਾਟਾ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਤਜਆਦਾ ਤੇਜ ਤਿਗਾੜ੍ (ADHD)

Attorney fees

ਅਟਾਰਨੀ ਫੀਸ

ਤਕਸੇ ਨੂੰ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ

ਤਧਆਨ ਦੀ ਤਮਆਦ
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Attorney general

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ

Auditory discrimination

ਆਡੀਟੋਰੀਅਲ ਤਿਤਕਰਾ

Auditory sequential memory

ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ

Augmentative and alternative
communication
Augmentative device

ਿਾਧਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿਕਲਪਕ ਸੰ ਚਾਰ

Autism

ਆਤਮ ਕੇਂਦਤਰਤ

Autism Spectrum Disorder

ਆਤਮ ਕੇਂਦਤਰਤ ਕਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ

Autistic-like behaviors

ਆਤਮ ਕੇਂਦਤਰਤ /ਆਤਟਸਤਟਕ ਿਰਗੇ ਤਿਿਹਾਰ

Auxiliary services

ਸਹਾਇਕ ਸੇਿਾਿਾਂ

Average

ਔਸਤ

Average Daily Attendance (ADA)

ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ (ADA)

Average person

ਦਰਤਮਆਨਾ ਤਿਅਕਤੀ

Awareness

ਜਾਗਰੂਕਤਾ

AWOL

ਅਿਲ

ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਯੰ ਤਰ

B
Bachelor of Arts (BA)

ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ (ਬੀ.ਏ.)

Bachelor of Science (BS)

ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਸਾਇੰ ਸ (ਬੀ.ਐੱਸ.)

Bachelor’s degree

ਬੈਚਲਰ ਤਡਗਰੀ

Back to school night

ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱ ਲਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਿਲੋਂ ਆਜੋਤਜਤ ਰਾਤ ਦਾ ਇਕੱ ਠ

Background

ਤਪਛੋਕੜ੍

Bad odor from incision

ਚੀਰਾ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

Baggy pants

ਬੈ ਤਢੱ ਲਾ ਪਤਲੂਨ ਜਾ ਪਜਾਮਾ

Bail

ਜਮਾਨਤ

Bailiff

ਕਤਰੰ ਦਾ

Balkanized

ਤਨੱਤਕਆ ਤਨੱਤਕਆ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱ ਠੀਆਂ

Ballot

ਬੈਲਟ

Bandannas

ਰੰ ਗਬਰੰ ਗਾ ਰੁਮਾਲ

Based on the above

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ

Baseline data

ਅਧਾਤਰਤ ਅੰ ਕੜ੍ੇ

Basic academic skills

ਮੁਢਲਾ ਅਕਾਦਤਮਕ ਹੁਨਰ

Basic Achievement Skills Individual
Screener (BASIS) - test for reading
and spelling

ਮੁਢਲਾ ਪਰਾਪਤੀ ਹੁਨਰ ਤਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂਚ (ਬੇਤਸਸ) - ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਅੱ ਖਰ ਲਈ ਟੈਸਟ
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Basic Interpersonal Communication
Skills (BICS)
Basic sight words

ਮੁਢਲਾ ਪਰਸਪਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਨਰ (ਬੀਆਈਸੀਐਸ)

Basic skills

ਮੁਢਲੇ ਹੁਨਰ

Basic thinking skills

ਮੁਢਲੇ ਸੋਚ ਦੇ ਹੁਨਰ

Battery

ਬੈਟਰੀ

Battery composite

ਬੈਟਰੀ ਕੰ ਪੋਤਜ਼ਟ

Battery of tests

ਟੈਸਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ

BB or pellet guns

ਬੀ ਬੀ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰ ਦੂਕਾਂ

Bear upon (to)

(ਨੂੰ) ਸਤਹਣ

Become aware

ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ

Bedding

ਤਬਸਤਰੇ

Beeper

ਆਿਾਜ਼ ਕਰਨਾ

Beginning readers

ਅਰੰ ਭ ਪਾਠਕ

Beginning, Middle, and End (of a
story)
Behavior

ਅਰੰ ਭ, ਤਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰ ਤ (ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ)

Behavior Assessment System for
Children (BASC)
Behavior contract

ਬੱ ਤਚਆਂ ਲਈ ਤਿਿਹਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਣਾਲੀ (BASC)

Behavior Correction Plan

ਤਿਿਹਾਰ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ

Behavior disorder

ਤਿਿਹਾਰ ਤਿਕਾਰ

Behavior Intervention Plan

ਤਿਿਹਾਰ ਦਖਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

Behavioral Health

ਤਿਿਹਾਰਕ ਤਸਹਤ

Behavioral objective

ਤਿਿਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼

Belief

ਤਿਸ਼ਿਾਸ

Below age expectancy

ਉਮਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱ ਟ

Below average

ਔਸਤ ਹੇਠ

Below borderline

ਤਨਸ਼ਤਚਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਥੱ ਲੇ / ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ

Below expectation

ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ

Bench (in a court)

ਬੈਂਚ/ ਅਦਾਲਤ / ਬੈਠਣ ਿਾਲਾ ਮੂੜ੍ਾ (ਇੱ ਕ ਅਦਾਲਤ ਤਿੱ ਚ)

Bench trial

ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ /ਬੈਂਚ ਟਰਾਇਲ

Benchmark test

ਤਨਰਧਾਤਰਤ ਸੀਮਾ ਤੇ ਇਮਤਤਹਾਨ /ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਟੈਸਟ

Benchmarks

ਤਨਰਧਾਤਰਤ ਸੀਮਾ / ਬੈਂਚਮਾਰਕ

Bender Gestal Evaluation

ਬੇਂਡਰ ਤਗਸਤਾਲ ਐਿਲੁਅਸ਼ਨ/ਇੱ ਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਰੀਤਖਆ ਤਜਸ ਤਿੱ ਚ ਦੇਤਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਨੌਂ

ਮੁਢਲੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ

ਤਿਿਹਾਰ

ਤਿਿਹਾਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਤਜਓਮੈਤਟਰਕਲ ਅੰ ਕਤੜ੍ਆਂ ਦੀ ਬੱ ਚਾ ਤਕਸ ਤਰਾਂ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

Bereavement

ਸੋਗ

Berry Test of Visual Motor Integration
(BTVMI)

ਇਸ ਹੱ ਦ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਤਦਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਏਕੀਤਕਰਤ

Best practices

ਿਧੀਆ ਅਤਭਆਸ

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ./ਤਿਜ਼ੂਅਲ ਮੋਟਰ ਏਕੀਕਰਣ ਦਾ ਬੇਰੀ ਟੈਸਟ (BTVMI)
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Bestseller

ਹਰਮਨ ਤਪਆਰੀ ਪੁਸਤਕ

Beyond a reasonable doubt

ਿਾਜਬ ਸ਼ੱ ਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇ

Bias

ਪੱ ਖਪਾਤ/ ਝੁਕਾਅ

Bilateral atresia

ਦੁਿੱਲੇ ਸੰ ਬੰ ਦਾ ਿਾਲੀ ਨਾੜ੍ੀ

Bilateral clubfeet

ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸ ਤਜਸ ਤਿੱ ਚ ਪੈਰ ਅੰ ਦਰ ਿੱ ਲ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ੇ ਹੁੰ ਦੇ ਨੇ

Bilingual Advisory Committee (BAC)

ਦੋਭਾਸ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਬੀ.ਏ.ਸੀ.)

Bilingual assessment

ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਮੁਲਾਂਕਣ

Bilingual education services

ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਤਸੱ ਤਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ

Bilingual Immersion Program

ਦੋਭਾਸ਼ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

Biliterate

ਦੁਿੱਲੇ

Bill (as in Senate bill)

ਤਬੱ ਲ (ਤਜਿੇਂ ਸੈਨੇਟ ਤਬਲ ਤਿੱ ਚ ਹੈ)

Bill of sale

ਤਿਕਰੀ ਦਾ ਤਬੱ ਲ

Billion

ਅਰਬ

Binder

ਤਜਲਦ ਿਾਲੀ ਤਕਤਾਬ

Bioscience

ਜੀਿ ਤਿਤਗਆਨ

Bird flu

ਬਰਡ ਫਲੂ/ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੀ ਤਬਮਾਰੀ

Birth certificate

ਜਨਮ ਪਰਮਾਣ ਪੱ ਤਰ

Birth defect

ਜਨਮ ਨੁਕਸ

Birth weight

ਜਨਮ ਭਾਰ

Birthplace

ਜਨਮ ਸਥਾਨ

Black tar-like

ਕਾਲਾ ਤਾਰ ਿਰਗਾ

Blackjack

ਬਲੈ ਕਜੈਕ/ ਤਾਸ਼ ਦਾ ਖੇਲ

Blackmail

ਬਲੈ ਕਮੇਲ/ ਧਮਕਾਉਣਾ

Bland diet

ਤਮਤਸ਼ਰਤ ਖੁਰਾਕ

Bleach

ਤਨਖਾਰਨਾ

Blends

ਤਮਸ਼ਰਨ

Block grant

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਘੀ ਪੈਸੇ ਦੀ
ਆਰਤਥਕ ਮਦਦ

Block letter

ਿੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰ

Blood alcohol level

ਖੂਨ ਦੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਪੱ ਧਰ

Blood pressure

ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ/ ਸਰੀਰ ਤਿੱ ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ

Bludgeoning type device

ਬੁਲੇਤਜੰ ਤਗੰ ਗ ਤਕਸਮ ਦਾ ਉਪਕਰਣ/ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਿਾਲੀ ਤਕਸਮ ਦੀ ਉਪਕਰਣ

Blueprint

ਬਲੂਤਪਰੰ ਟ/ ਖਰੜ੍ਾ

Blurt out

ਜੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ

Board certified

ਮੰ ਡਲ ਪਰਮਾਣਤ

Board meeting

ਬੋਰਡ/ ਮੰ ਡਲ ਦੀ ਮੀਤਟੰ ਗ

Board of directors

ਤਨਰਦੇਤਸ਼ਤ ਮੰ ਡਲ

Board of Education

ਤਸੱ ਤਖਆ ਬੋਰਡ
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Board of trustees

ਟਰੱ ਸਟੀਆਂ ਦਾ ਬੋਰਡ/ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਹਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰ ਡਲ

Board rule

ਮੰ ਡਲ ਤਨਯਮ

Bodily injury

ਸਰੀਰਕ ਸੱ ਟ

Body language

ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ

Body Mass Index

ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰ ਡੈਕਸ/ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮਾਪ

Body piercing

ਸਰੀਰ ਤਿੰ ਨਹਣਾ

Boehm Test of Basic Concepts
(BTBC)

ਇਹ ਮਾਪਦੰ ਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਤਹਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤਿੱ ਚ ਤਿਤਦਅਕ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ

Bomb threat

ਬੰ ਬ ਦੀ ਧਮਕੀ

Bonding

ਤਕਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਨਾ ਜਾਂ ਤਕਸੇ ਨਾਲ ਤਜਆਦਾ ਬਨਣੀ

Book report

ਤਕਤਾਬ ਦੀ ਤਰਪੋਰਟ

Bookbag

ਤਕਤਾਬਾ ਦਾ ਬਸਤਾ

Booklet (as in test booklet)

ਤਕਤਾਬਚਾ (ਟੈਸਟ ਬੁਕਲੈ ਟ ਿਾਂਗ)

Boomerang effect

ਉਲਟਾ ਪਰਭਾਿ

Boost

ਹੋਂਸਲਾ ਿਧਾਉਣਾ

Booster club

ਬੂਸਟਰ ਕਲੱਬ/ਹੋਂਸਲਾ ਿਧਾਊ ਸੰ ਗਠਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਿਰਤਸਟੀ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ

ਟੀਤਚਆਂ ਤਿੱ ਚ ਬੱ ਤਚਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਤਤਆਰ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹੈI

ਤਿਚ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਹਨ.

Borderline

ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ /ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ

Borrowing and carrying (Math)

ਉਧਾਰ ਲੈ ਣਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ (ਗਤਣਤ)

Boundaries of school/district

ਸਕੂਲ / ਤਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ

Bowel movement

ਮੱ ਲ ਤਤਆਗ / ਟੱ ਟੀ

Braces

ਦੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱ ਧੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਤਾਰ

Brainstorming

ਤਦਮਾਗੀ

Branch

ਸ਼ਾਖਾ

Brass knuckles

ਤਪੱ ਤਲ ਦੇ ਕੁੱ ਕੜ੍/ ਤਪੱ ਤਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਤਜਹਾ ਹੱ ਥ ਦੇ ਤਪਛਲੇ ਤਹੱ ਸੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਿਾਲਾ ਹਤਥਆਰ

Break

ਬਰੇਕ/ ਤਿਸ਼ਰਾਮ

Break out/up into groups

ਸਮੂਹਾਂ ਤਿੱ ਚ ਤੋੜ੍ਨਾ / ਛੱ ਡਣਾ

Breakfast and lunch school program

ਨਾਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਦੁਪਤਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ

Breakthrough

ਸਫਲਤਾ/ ਛੇਦ ਕਰਨਾ /ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਖੋਜ

Breath alcohol test

ਸਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਟੈਸਟ

Breathalyzer test

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ ਟੈਸਟ

Brief

ਸੰ ਖੇਪ

Brigance Assessment of Basic Skills

ਬੁਤਨਆਦੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਬਰਜੈਂਸ ਟੈਸਟ ਬੱ ਤਚਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਤਿਤਗਆਨਕ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ
ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੰ ਮਾਂ 'ਤੇ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Brigance Comprehensive Inventory of
Basic Skills

ਬਰਜੈਂਸ ਬੁਤਨਆਦੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਪਕ ਿਸਤੂ ਸੂਚੀ, ਗਰੇਡ ਕੇ -9 ਤਿਚ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਿਾਲੇ
ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿੈਧ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਪੜ੍ਹਨ, ਈਐਲਏ, ਅਤੇ
ਗਤਣਤ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਤਿਸ਼ਾਲ ਸੰ ਗਰਤਹ ਹੈI
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Brigance Development Assessment

ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਹਿਾਲਾ ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਤੀਤਜਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਦੂਜੇ ਪਰੀਤਖਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.

Brigance Diagnostic Assessment of
Basic Skills

ਬੁਤਨਆਦੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਤਬਰਗੇਸ ਤਨਦਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣ - ਇਹ ਅਤਧਆਪਕ ਨੂੰ ਇਕ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਦੀ

Brigance Diagnostic Inventory of Early
Development

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਿਕਾਸ ਦੀ ਤਬਰਗੇਸ ਡਾਇਗਨੋਸਤਟਕ ਤਕਨੀਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱ ਤ ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ

Brigance Inventory of Basic Skills
(BIBS)
Bristly

ਬੁਤਨਆਦੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਤਬਰਗੇਸ ਿਸਤੂ ਸੂਚੀ (BIBS)

Broad (topic)

ਤਿਆਪਕ /ਬਰਾਡ (ਤਿਸ਼ਾ)

Brochure

ਤਕਤਾਬਚਾ

Broker

ਦਲਾਲ

Bronchodilators

ਬਰੌਨਕੋਡੀਲੇ ਟਰਸ/ ਦਿਾ ਜੋ ਦਮੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਿੇਖਣ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੰ ਦਾ ਹੈ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਤਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਝਟਪਟ/ ਕੰ ਡੇਦਾਰ

ਤਿਚੋਂ ਕੋਈ ਦਿਾਈ

Brought to you by. . .

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਲਆਂਦਾ ਤਗਆ. . .

Browser

ਐਿੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦਾ ਚਰਨਾਂ

Bruised area

ਫੱ ਟੜ੍ ਖੇਤਰ

Budget adjustments

ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਹਸਾਬ ਤਕਤਾਬ / ਬਜਟ ਤਿਿਸਥਾ

Budget allocations

ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਹਸਾਬ ਤਕਤਾਬ ਅਤੇ ਿੰ ਡ

Budget appropriations

ਤਕਸੇ ਖਾਸ ਕੰ ਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਹੱ ਸਾ /ਬਜਟ ਖਰਚੇ

Budget policy

ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਹਸਾਬ ਤਕਤਾਬ /ਬਜਟ ਨੀਤੀ

Budget shortfall

ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਹਸਾਬ ਤਕਤਾਬ /ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ

Budgeting

ਤਹਸਾਬ ਤਕਤਾਬ ਤਿੱ ਚ ਸਹੀ ਪੈਸੇ ਰੱ ਖਣਾ

Bug-spray

ਮੱ ਛਰ ਦੀ ਤਛੜ੍ਕਣ ਿਾਲੀ ਦਿਾਈ

Bulletin

ਸੂਚਨਾ ਪੱ ਤਰ /ਬੁਲੇਤਟਨ

Bulletin board

ਸੂਚਨਾ ਤਖ਼ਤੀ

Bully

ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ

Bully (to), bullying

ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ (ਨੂੰ), ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ

Burden of proof

ਸਬੂਤ ਦੇ ਬੋਝ

Bureau of Special Education Appeals
(BSEA)
Bureau of Transitional Planning (BTP)

ਤਬ Educationਰੋ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ (ਬੀ ਐਸ ਈ ਏ)

Burglary

ਚੋਰੀ

Bus

ਬੱ ਸ

Business manager

ਿਪਾਰ ਪਰਬੰਧਕ

Business services division

ਿਪਾਰਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿੰ ਡ

Busing

ਬੱ ਸ

Buy-back days

ਗੈਰ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਤਦਨ / ਸ਼ੇਅਰਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦਣਾ

Buzz words

ਪਰਚਤਲਤ ਸ਼ਬਦ

ਤਬਦੀਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦਾ ਦਫਤਰ (ਬੀਟੀਪੀ)
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ਇੱ ਕ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਮਤਲਆਂ ਨੂੰ ਤਨਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ

Bylaw

ਬਣਾਇਆ ਤਨਯਮ
ਦਰਸ਼ਕ / ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਿਾਲੇ

Bystanders

TOP

C

Cake

ਕੇਕ/ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਮੱ ਠੀ ਖਾਣ ਿਾਲੀ ਚੀਜ਼

Calendar day

ਕੈਲੰਡਰ/ ਪੰ ਚਾਂਗ ਦਾ ਤਦਨ

Calendar year

ਪੰ ਚਾਂਗ /ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ

Call center

ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ/ ਇਕ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਤਜਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਕਰਿਾਣ ਲਈ ਫੋਨ
ਕਰਨ

Call to action

ਕੰ ਮ ਲਈ ਬੁਲਾਣਾ/ ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ

Campus

ਮੈਦਾਨ /ਕੈਂਪਸ

Campus environment

ਮੈਦਾਨ/ਕੈਂਪਸ ਿਾਤਾਿਰਣ

Cap and gown

ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਜਾਮਾ

Capture (an idea)

ਕੁਜ਼ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਕੁਜ਼ ਲੈ ਣਾ (ਇੱ ਕ ਤਿਚਾਰ)

Car rider

ਕਾਰ ਸਿਾਰ

Care provider; caretaker, caregiver

ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ; ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ, ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ

Career advisor

ਪੇਸ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ

Career and college guidance

ਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੇਧ

Career and continuing education

ਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਤਸੱ ਤਖਆ

Career centers

ਪੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ

Caring

ਦੇਖਭਾਲ

Carjacking

ਕਾਰਜੈਤਕੰ ਗ/ ਕਾਰ ਤਿਚ ਸਿਾਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਿਜੂਦ ਕੋਈ ਭੰ ਨ ਤੋੜ੍ ਕਰੇ

Carpool

ਕਾਰਪੂਲ/ ਤਕਸੇ ਸਿਾਰੀ ਤਿਚ ਇਕੱ ਠੇ ਜਾਣਾ

Carpool lane

ਕਾਰਪੂਲ ਲੇ ਨ/ ਤਜਸ ਗੱ ਡੀ ਤਿੱ ਚ ਤਜਆਦਾ ਤਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖਿੀਂ ਗੱ ਡੀ ਦੀ ਲਾਈਨ

Carry concealed weapon

ਗੁਪਤ ਹਤਥਆਰ ਤਲਜਾਣੇ

Case law

ਮਾਮਲਾ ਕਨੂੰਨ

Case manager

ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ/ ਮਾਮਲਾ ਸੰ ਚਾਲਕ

Case study

ਮਾਮਲੇ 'ਦਾ ਅਤਧਐਨ

Caseloads

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਭਾਰ

Cash flow

ਮਾਮਲਾ ਪਰਿਾਹ

CD-ROM drive

ਸੀ ਡੀ ਰੋਮ ਡਰਾਈਿ

Ceiling

ਛੱ ਤ

Certificate of completion

ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ

Certified mail, return receipt
requested
Certified pediatric nurse practitioner
(CPNP)

ਪਰਮਾਤਣਤ ਮੇਲ, ਿਾਪਸੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪੀਡੀਆਤਟਰਕ ਨਰਸ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ (ਸੀ ਪੀ ਐਨ ਪੀ)
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Certified personnel/staff

ਪਰਮਾਣਤ ਕਰਮਚਾਰੀ / ਸਟਾਫ

Chair

ਕੁਰਸੀ

Chalkboard

ਚਾਕਬੋਰਡ / ਚਾਕ ਜਾ ਸਲੇ ਟੀ ਨਾਲ ਤਲਖਣ ਲਈ ਤਖ਼ਤੀ

Challenge (to)

ਚੁਣੌਤੀ (ਨੂੰ)

Challenging

ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ

Change of placement

ਜਗਹਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

Chaperone

ਚੈਪਰੋਨ/ ਸਤਹਕਰਮੀ/ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਣ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕ

Character education

ਚਤਰੱ ਤਰ ਤਸਤਖਆ

Charter school

ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ

Chat room

ਚੈਟ ਰੂਮ/ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਦੀ ਇਕ ਸਾਈਟ ਤਜੱ ਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਤਿਚ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

Check

ਚੈਕ/ ਜਾਂਚ/ਖਾਤਾ

Check out

ਛੱ ਡ ਤਦਓ / ਕਮਰਾ ਛੱ ਡ ਤਦਓ

Check out a library book

ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤਿੱ ਚੋ ਤਕਤਾਬ ਕੱ ਢਿਾ ਲੋ

Check over

ਉਪਰੋਂ ਪੜ੍ਤਾਲ ਕਰਨਾ

Checking account

ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ

Checklist

ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ

Cheerleading

ਚੀਅਰਲੀਤਡੰ ਗ/ ਚੀਅਰਲੀਤਡੰ ਗ ਤਜਮਨਾਸਤਟਕ, ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਟੀਮ ਿਰਕ ਦੇ ਤਮਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਜੋੜ੍ਦੀ
ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

Chief deputy

ਮੁੱ ਖ ਸਹਾਇਕ

Chief Executive (financial) Officer

ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (ਤਿੱ ਤੀ) ਅਤਧਕਾਰੀ

Chief of Safety and Security

ਸੁਰੱਤਖਆ ਅਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਚੀਫ

Child

ਬੱ ਚਾ

Child abuse prevention program

ਬੱ ਤਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ

Child advocate

ਬਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰ

Child and family services

ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਪਤਰਿਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ

Child care

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ

Child care center

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ

Child care provider

ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ

Child development specialist

ਬਾਲ ਤਿਕਾਸ ਮਾਹਰ

Child growth and development

ਬਾਲ ਤਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਿਕਾਸ

Child support

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

Childhood autism rating scale

ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਿੈਕੇਂਤਦਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਪਾਤ

Children of color

ਰੰ ਗ ਦੇ ਬੱ ਚੇ

Children with disabilities

ਅਪਾਹਜ ਬੱ ਚੇ

Children with special health care
needs
Children’s protective services

ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਲੇ ਬੱ ਤਚਆਂ ਨੂੰ
ਬੱ ਤਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਤਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ
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Children's Internet Protection Act

ਬੱ ਤਚਆਂ ਦਾ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ

Chinese Stars

ਚੀਨੀ ਤਸਤਾਰੇ

Choices

ਤਿਕਲਪ

Choppy

ਅਸਤਥਰ /ਤਤੜ੍ਤਕਆ/ ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਛੱ ਲਾ

Circle time

ਸਰਕਲ ਸਮਾਂ/ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਥੱ ਲੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

Citizenship

ਨਾਗਤਰਕਤਾ /ਤਸਟੀਜ਼ਨਤਸ਼ਪ

Citizenship award

ਨਾਗਤਰਕਤਾ ਤਮਲਣਾ

Citizenship skills

ਨਾਗਤਰਕਤਾ /ਤਸਟੀਜ਼ਨਤਸ਼ਪ ਦੇ ਹੁਨਰ

Civics

ਨਾਗਤਰਕ

Civil Rights Act of 1964

1964 ਦਾ ਨਾਗਤਰਕ ਅਤਧਕਾਰ ਕਨੂੰਨ

Class action lawsuit

ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਮੁਕੱਦਮਾ

Class size

ਜਮਾਤ ਦਾ ਆਕਾਰ

Classroom

ਕਲਾਸਰੂਮ/ ਜਮਾਤ

Classroom observation

ਕਲਾਸਰੂਮ/ ਜਮਾਤ ਤਨਰੀਖਣ

Click (on link)

ਕਤਲਕ ਕਰੋ/ ਦਬਾਓ (ਤਲੰਕ ਤੇ)

Close supervision

ਬੰ ਦ ਤਨਗਰਾਨੀ

Closed captioned TV

ਬੰ ਦ ਸੁਰਖੀ ਟੀ

Closed syllables

ਸੀਤਮਤ ਅੱ ਖਰ

Cluster

ਕਲੱਸਟਰ/ ਝੁਰਮਟ/ ਗੁੱ ਛਾ/ ਜਮਾ ਹੋਣਾ

Cluster reduction

ਜਮਾਓ ਦੀ ਕਮੀ

Coaching

ਕੋਤਚੰ ਗ/ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਸਾਂ

Cocaine

ਕੋਕੀਨ/ ਇਕ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ

Code of conduct

ਚਾਲ - ਚਲਣ

Code of student behavior

ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਤਿਿਹਾਰ ਦਾ ਕੋਡ

Codependency

ਉਹ ਸਤਥਤੀ ਤਜਸ ਤਿਚ ਇਕ ਤਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਤਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ
ਤਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਉਨਹਾਂ ਦੋਿਾਂ ਨੂੰ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਤੋਰ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:

Coed school

ਸਹਤਸੱ ਤਖਆ ਸਕੂਲ

Coerce

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ

Cofacilitator

ਸਹਕਰਮੀ

Cognitive Academic Language
Proficiency (CALP)
Cognitive development

ਬੋਧਤਮਕ ਅਕਾਦਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ (CALP)

Cognitive strengths

ਬੋਧ ਸ਼ਕਤੀ

Cold / common cold

ਠੰਡ / ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ

Collaborative learning

ਸਤਹਯੋਗੀ ਤਸਖਲਾਈ

Collect

ਇਕੱ ਠਾ ਕਰੋ

College

ਕਾਲਜ/ ਮਹਾ ਤਿਤਦਆਤਲਆ

ਬੋਤਧਕ ਤਿਕਾਸ
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College admissions test

ਮਹਾ ਤਿਤਦਆਤਲਆ /ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਪਰੀਤਖਆ

College and Career Ready
Performance Index (CCRPI)

ਕਾਲਜ/ ਮਹਾ ਤਿਤਦਆਤਲਆ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਤਤਆਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੂਚਕ

College enrollment

ਕਾਲਜ/ ਮਹਾ ਤਿਤਦਆਤਲਆ ਦਾਖਲਾ

College fair

ਕਾਲਜ/ ਮਹਾ ਤਿਤਦਆਤਲਆ ਮੇਲਾ

College preparatory diploma

ਕਾਲਜ/ ਮਹਾ ਤਿਤਦਆਤਲਆ ਦੀ ਤਤਆਰੀ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਪੱ ਤਰ

Color blindness

ਰੰ ਗ ਅੰ ਨਹੇਪਨ

Commensurate (with)

ਅਨੁਰੂਪ /ਅਨੁਕੂਲ (ਨਾਲ)

Commission for the Blind

ਅੰ ਤਨਆ ਲਈ ਆਯੋਗ /ਕਤਮਸ਼ਨ

Commission for the Deaf and Hard of
Hearing
Common Core GA Performance
Standards
Common Core Standards

ਅੰ ਤਨਆ ਤੇ ਬੋਤਲਆ ਲਈ ਆਯੋਗ

Commonwealth

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰ ਡਲ

Communicable/contagious disease

ਫੈਲਣ ਿਾਲੀ / ਛੂਤ ਿਾਲੀ ਤਬਮਾਰੀ

Communication device

ਸੰ ਚਾਰ ਉਪਕਰਣ

Communication Impairment

ਸੰ ਚਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ/ ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ ਨਾ ਦੱ ਸ ਪਾਣਾ

Community advisory committee

ਸਮਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ

Community at-large

ਿੱ ਡਾ ਸਮੂਹ

Community based health center

ਸਮਾਜ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਸਹਤ ਕੇਂਦਰ

Community based instruction

ਸਮਾਜ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ

Community college

ਕਤਮਊਤਨਟੀ/ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ

Community service

ਸਮਾਤਜਕ ਸੇਿਾ

Compact (as it refers to parent
involvement)
Compact disc player

ਸੰ ਖੇਪ (ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਇਹ ਮਾਤਪਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ)

Compelling circumstances

ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹਾਲਾਤ

Competency

ਯੋਗਤਾ

Competency based curriculum

ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਤ ਪਾਠਕਰਮ

Competition

ਮੁਕਾਬਲਾ

Complaint

ਤਸ਼ਕਾਇਤ

Completion date

ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ

Compliance

ਪਾਲਣਾ

Compliance review

ਪਾਲਣਾ ਸਮੀਤਖਆ

Composite

ਤਮਤਸ਼ਰਤ/ਤਮਲਾਜੁਲਾ

Composite drawing (for police)

ਤਮਤਲਆ ਜੁਤਲਆ ਤਚੱ ਤਰ (ਪੁਤਲਸ ਲਈ)

Composite score

ਸੰ ਪੂਰਨ/ ਤਮਲੇ ਜੁਲੇ ਅੰ ਕ

Comprehensive

ਤਿਆਪਕ

(ਸੀਸੀਆਰਪੀਆਈ )

ਆਮ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਜੀ ਏ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਤਮਆਰ
ਆਮ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਤਮਆਰ

ਕੌ ਮਪੈਕਟ ਤਡਸਕ ਪਲੇ ਅਰ
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Comprehensive alcohol and drug
prevention education program
Comprehensive Assessment
System
Comprehensive core curriculum

ਤਿਆਪਕ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਤਸੱ ਤਖਆ ਪਰੋਗਰਾਮ

Compromise

ਸਮਝੌਤਾ

Compulsory education

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਸੱ ਤਖਆ

Computation

ਗਣਨਾ

Computer Aided Design (CAD)

ਕੰ ਤਪਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਤਡਜ਼ਾਈਨ (ਸੀ.ਏ.ਡੀ.)

Computer hardware

ਕੰ ਤਪਊਟਰ ਹਾਰਡਿੇਅਰ

Computer literacy

ਕੰ ਤਪਊਟਰ ਸਾਖਰਤਾ

Computer science

ਕੰ ਤਪਊਟਰ ਤਿਤਗਆਨ

Computer systems networking

ਕੰ ਤਪਊਟਰ ਤਸਸਟਮ ਨੈੱਟਿਰਤਕੰ ਗ

Concern (as far as I am)

ਤਚੰ ਤਾ (ਤਜੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਮੈਂ ਹਾਂ)

Concurrent

ਸਮਕਾਲੀ

Concurrent method of education

ਤਸੱ ਤਖਆ ਦਾ ਇਕਸਾਰ .ੰੰਗ

Conducive to

ਨੂੰ ਸੁਤਿਧਾਜਨਕ

Conferences

ਕਾਨਫਰੰ ਸਾਂ

Confidence interval

ਤਿਸ਼ਿਾਸ ਅੰ ਤਰਾਲ

Confidentiality

ਗੁਪਤਤਾ

Confinement

ਕੈਦ

Conflict managers

ਅਪਿਾਦ ਪਰਬੰਧਕ

Conscientious (effort)

ਸਚੇਤ (ਕੋਤਸ਼ਸ਼)

Consensus decision making

ਸਰਬਸੰ ਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਾ

Consent

ਸਤਹਮਤੀ

Consistency

ਇਕਸਾਰਤਾ

Consonant blend reduction

ਤਿਅੰ ਜਨ ਤਮਸ਼ਰਣ ਤਿੱ ਚ ਕਮੀ

Consonant deletion

ਤਿਅੰ ਗ ਤਮਟਾਉਣਾ

Constipated

ਕਬਜ਼

Constituency

ਸੰ ਤਿਧਾਨ

Constraint

ਪਾਬੰ ਦੀ

Construction paper

ਤਨਰਮਾਣ ਕਾਗਜ਼

Content area

ਸਮਗਰੀ ਖੇਤਰ

Content-based instruction

ਸਮੱ ਗਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਹਦਾਇਤ

Context clues

ਪਰਸੰਗ ਸੁਰਾਗ

Contingency implementation timeline

ਸੰ ਕਟਕਾਲੀਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਰੇਖਾ

Continuing education

ਤਨਰੰ ਤਰ ਤਸੱ ਤਖਆ

Continuum

ਤਨਰੰ ਤਰ

Controlled dangerous substance

ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਤਨਯੰ ਤਤਰਤ ਕੀਤਾ

ਤਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਤਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਠਕਰਮ
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Conversational skills

ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੇ ਹੁਨਰ

Cope

ਤਨਭਣਾ,ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ

Copyright

ਛਾਪਣ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ , ਿਸਤੂ ਦੀ ਤਕਸਮ ਦੇ ਅਤਧਕਾਰ

Core beliefs

ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਤਿਸ਼ਿਾਸ਼

Core curriculum/classes

ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਪਾਠਕਰਮ / ਕਲਾਸਾਂ

Coroner

ਇੱ ਕ ਜਨਤਕ ਅਤਧਕਾਰੀ ਤਜਹੜ੍ਾ ਤਕ ਤਕਸੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁੱ ਛਤਗੱ ਛ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ
ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ

Corporal punishment

ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ

Correctional agencies

ਸੁਧਾਰਕ ਏਜੰ ਸੀਆਂ

Counseling

ਸਲਾਹ

Counseling services

ਸਲਾਹ ਸੇਿਾਿਾਂ

Counselor

ਸਲਾਹਕਾਰ

Countdown

ਪੁੱ ਠੀ ਤਗਣਤੀ

Counterpart

ਤਿਰੋਧੀ/ ਹਮਰੁਤਬਾ

Country of origin

ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਜੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ

Course of action

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ

Course of study

ਅਤਧਐਨ ਦੇ ਪਾਠਕਰਮ

Course outline

ਅਤਧਐਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ

Coursework

ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰ ਮ /ਕੋਰਸਿਰਕ

Court

ਅਦਾਲਤ

Court of appeals

ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਦਾਲਤ

Court order

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

Court reporter

ਅਦਾਲਤ ਤਰਪੋਰਟਰ

Court ruling/opinion/decision

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ / ਰਾਏ / ਫੈਸਲਾ

Courtroom

ਅਦਾਲਤ ਰੂਮ

Cover letter

ਪੱ ਤਰ ਦਾ ਕਿਰ

Creative thinking

ਤਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚ

Creative writing

ਤਸਰਜਣਾਤਮਕ ਤਲਖਤ

Credential

ਪਰਮਾਣ ਪੱ ਤਰ

Credentialed Special Education
Teacher
Credit courses

ਪਰਮਾਤਣਤ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਸੱ ਤਖਆ ਅਤਧਆਪਕ

Credits

ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਕੁਜ਼ ਤਮਲਣਾ

Crime

ਅਪਰਾਧ

Criminal acts

ਅਪਰਾਤਧਕ ਕਾਰਿਾਈਆਂ

Criminal case

ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ

Criminal history

ਅਪਰਾਤਧਕ ਇਤਤਹਾਸ

Crisis intervention

ਸੰ ਕਟ ਦਖਲ

ਤਜਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨੰਬਰ ਤਮਲਣ
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Criteria for student promotion

ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਤਰੱ ਕੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰ ਡ

Criterion-Referenced Competency
Test (CRCT)
Critical thinking

ਮਾਪਦੰ ਡ-ਸੰ ਦਰਭ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਟੀ.)

Cross cultural

ਸੰ ਸਤਕਰਤੀ ਤਿੱ ਚ ਤਭਨਤਾ

Cross section

ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਹੱ ਸਾ

Cross-Categorical classroom

ਸੰ ਸਤਕਰਤੀ ਮੁਤਾਤਬਕ ਸ਼ਰੇਣੀਗਤ

Cross-examination

ਕਰਾਸ-ਜਾਂਚ/ ਤਜਰਹਾ ਕਰਨਾ

Cross-eyed

ਭੈਂਗਾ

Crossing guard

ਸੜ੍ਕ ਪਾਰ ਕਰਾਂਣ ਿਾਲਾ

Cued speech

ਸੰ ਕੇਤ ਬੋਲਣਾ

Cues

ਸੰ ਕੇਤ

Cumulative record

ਸੰ ਚਤ ਤਰਕਾਰਡ

Cumulative suspension

ਸੰ ਤਚਤ ਮੁਅੱਤਲ

Curfew

ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਸੜ੍ਕ ਬੰ ਦ

Curl-ups

ਮੋਰ ਤਰੋੜ੍

Current academic performance

ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਤਮਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ

Current grade level

ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਜਾ ਪੱ ਧਰ

Current performance

ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ

Curriculum

ਪਾਠਕਰਮ

Curriculum guide

ਪਾਠਕਰਮ ਗਾਈਡ

Curriculum guidelines

ਪਾਠਕਰਮ ਤਦਸ਼ਾ ਤਨਰਦੇਸ਼

Cursive

ਤਲਖਣ ਦੀ ਕਲਾ

Custodial adult

ਰਖਿਾਲਾ ਬਾਲਗ

Custodial staff

ਰਖਿਾਲਾ ਸਟਾਫ

Custody

ਰਖਿਾਲਾ

Cutting edge (be on )

ਕੱ ਟਣ ਿਾਲਾ ਤਕਨਾਰਾ (ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ)

CVC words

ਸੀਿੀਸੀ ਸ਼ਬਦ

Cyberbullying

ਕੰ ਤਪਊਟਰ ਆਤਦ ਤੇ ਧਮਕਾਣਾ ਜਾ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ

ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ

D
Dactylology

ਸੰ ਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ

Daily living skills

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਿਣ ਦੇ ਹੁਨਰ

Damage

ਨੁਕਸਾਨ

Data collection

ਅੰ ਕੜ੍ੇ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ

Database

ਡਾਟਾਬੇਸ/ ਅੰ ਕੜ੍ਾ ਕੋਸ਼

Date entering/leaving

ਦਾਖਲ ਹੋਣ / ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
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Day-care center

ਬੱ ਤਚਆਂ ਦਾ ਸੰ ਭਾਲ ਸਥਾਨ

Daydream

ਤਦਨ ਿੇਲੇ ਸੁਫਨੇ ਦੇਖਣਾ

Daylight savings time

ਡੇਲਾਈਟ ਸੇਤਿੰ ਗ ਟਾਈਮ/ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਜਸ ਦੌਰਾਨ ਘੜ੍ੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰ ਟਾ ਅੱ ਗੇ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

Deadline

ਡੈੱਡਲਾਈਨ/ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ

Deadly weapon

ਮਾਰੂ ਹਤਥਆਰ

Deaf or hard of hearing

ਬੋਲਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ

Debrief

ਤਧਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਤਖਆ

Deception

ਧੋਖਾ

Decision-making

ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਾ

Decoding skills

ਗੁਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤਲਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ

Deed

ਦਸਤਾਿੇਜ

Defacement

ਭੇਦ

Default (be in default of a loan)

ਚੂਕ (ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤਿੱ ਚ ਹੋਿ)ੋ

Defendant

ਬਚਾਓ ਪੱ ਖ

Defense attorney

ਬਚਾਅ ਪੱ ਖ ਦੇ ਿਕੀਲ

Deferment

ਮੁਲਤਿੀ

Deferred maintenance

ਤਨਰਧਾਰਤ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ

Defiance of authority

ਅਤਧਕਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ

Denial hearing

ਇਨਕਾਰ ਸੁਣਿਾਈ

Depalatization

ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ

Department chair

ਤਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁਰਸੀ

Department of Education (DOE)

ਤਸੱ ਤਖਆ ਤਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਈ.)

Department of Family and Children
Services (DFACS)
Department of Health/Human Svcs.

ਪਤਰਿਾਰਕ ਅਤੇ ਬੱ ਤਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐਫ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ.)

Department of Mental Health

ਮਾਨਤਸਕ ਤਸਹਤ ਤਿਭਾਗ

Department of probation

ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਿਭਾਗ

Department of Youth Services

ਯੁਿਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਤਿਭਾਗ

Designate (to)

ਤਨਰਧਾਰਤ (ਨੂੰ)

Designated / assigned

ਤਨਰਧਾਰਤ / ਤਨਰਧਾਰਤ

Designee

ਮਨੋਨੀਤ

ਤਸਹਤ ਤਿਭਾਗ / ਮਨੁੱਖੀ ਐਸ.ਿੀ.ਸੀ.

Designer or synthetic drugs

ਤਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਅਿਸਤਿਕ ਦਿਾਈਆਂ

Destroying school property

ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਣਾ

Detention (of a student)

ਸਕੂਲੋ ਕੱ ਢ ਦੇਣਾ (ਇੱ ਕ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਦੀ)

Developing skills

ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਤਿਕਾਸ ਕਰਨਾ

Developmental delay

ਤਿਕਾਸ ਦੇਰੀ

Developmental health history

ਤਿਕਾਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਤਸਹਤ ਇਤਤਹਾਸ
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Developmental milestones

ਤਿਕਾਸ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱ ਥਰ

Developmental tasks for kindergarten
readiness
Developmental Test of Visual-Motor
Integration
Developmentally appropriate

ਬਲਬਾੜ੍ੀ ਦੀ ਤਤਆਰੀ ਲਈ ਤਿਕਾਸ ਕਾਰਜ

Developmentally impaired (DI)

ਤਿਕਾਸ ਪੱ ਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਡੀ.ਆਈ.)

Dialectal differences

ਬੋਲੀ ਦਾ ਅੰ ਤਰ

Dictionary skills

ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼

Digital pronate grasp

ਪੈਨਤਸਲ ਫੜ੍ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮਝ

Disability

ਅਪਾਹਜਤਾ

Disabled

ਅਯੋਗ

Disadvantaged students

ਿਾਂਝਾ ਤਿਤਦਆਰਥੀ

Disaggregation of data

ਅੰ ਕੜ੍ੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ

Disagreement

ਅਸਤਹਮਤੀ

Discharge

ਛੁੱ ਟੀ ,ਤਰਹਾਈ, ਬਰਖਾਸਤਗੀ

Disciplinary action

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਿਾਈ

Disciplinary panel

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪੈਨਲ

Discipline policies

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੀਤੀਆਂ

Discipline referral

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਰੈਫਰਲ

Disclosure of information

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

Diskette

ਤਡਸਕੇਟ/ ਕੰ ਤਪਊਟਰ ਲਈ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Dismiss the class earlier

ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪਤਹਲਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ

Dismissal

ਖਾਰਜ

Disorder

ਤਿਕਾਰ

Disorderly

ਖਤਰਨਾਕ

Display

ਤਡਸਪਲੇ ਅ/ ਤਿਖਾਉਣਾ

Disposition

ਸੁਭਾਅ/ ਪਰਤਕਰਤੀ

Disprove

ਝੁਠਲਾਉਣਾ/ਮਨਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ

Dispute

ਤਿਿਾਦ

Disrespectful

ਤਨਰਾਦਰਜਨਕ

Disruption

ਤਿਘਨ

Disruptive

ਤਿਘਨ ਪਾਉਣ ਿਾਲਾ

Disruptive behavior

ਤਿਘਨ ਪਾਉਣ ਿਾਲਾ ਤਿਿਹਾਰ

Disruptive student

ਤਿਘਨ ਪਾਉਣ ਿਾਲਾ ਤਿਤਦਆਰਥੀ

Dissenting opinion

ਅਸਤਹਮਤ ਰਾਏ

Distance learning centers

ਦੂਰੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਕੁਜ ਹੋਰ ਤਸੱ ਖਣ ਿਾਲੇ ਕੇਂਦਰ

Distorted

ਤਿਗਾਤੜ੍ਆ ਤਗਆ

District administration

ਤਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ

ਤਿਜ਼ੂਅਲ-ਮੋਟਰ ਏਕੀਕਰਣ ਦਾ ਤਿਕਾਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਟੈਸਟ
ਤਿਕਾਸ ਪੱ ਖੋਂ ਉਤਚਤ
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District advisory council

ਤਜ਼ਲਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਤਰਸ਼ਦ

District attorney

ਤਜ਼ਲਹਾ ਅਟਾਰਨੀ/ ਤਜਲਹੇ ਦਾ ਮੁਖਤਤਆਰ ਿਕੀਲ

District office

ਤਜ਼ਲਹਾ ਦਫ਼ਤਰ

District-wide

ਤਜ਼ਲਹਾ-ਤਿਆਪਕ

Disturb

ਪਰੇਸ਼ਾਨ

Disturbance

ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

Division of special education

ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਸੱ ਤਖਆ ਦੀ ਿੰ ਡ

Docket

ਡੌਕੇਟ

Domain

ਡੋਮੇਨ/ ਅਤਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ

Domestic violence

ਘਰੇਲੂ ਤਹੰ ਸਾ

Dormant virus

ਤਨਰੰ ਤਰ ਿਾਇਰਸ

Double standard

ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ/ ਦੋਹਰੇ ਨੈਤਤਕ ਤਸੰ ਧਾਂਤ

Download

ਕੰ ਤਪਊਟਰ ਤਿਚ ਡੇਟਾ ਪਾਉਣਾ

Draft

ਖਰੜ੍ਾ /ਡਰਾਫਟ

Drafted (law); Drafted (military)

ਖਰੜ੍ਾ (ਕਾਨੂੰਨ); ਖਰੜ੍ਾ(ਫੌਜੀ)

- ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਤਧਕਾਰ ਹੈ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਜਸ ਿੀ

ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਿਾ ਤਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਸੇ ਿੇਲੇ ਿੀ ਦੇਸ਼
ਦੀ ਸੇਿਾ ਤਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਤਹ ਸਕਦੀ ਹੈ

Drafting and design technology

ਖਰੜ੍ਾਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਤਿਤਗਆਨ

Drag race

ਤਖੱ ਚੀ ਦੌੜ੍

Drainage (from wound)

ਤਨਕਾਸੀ (ਜ਼ਖ਼ਮ ਤੋਂ)

Dress code

ਕੱ ਪੜ੍ੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਨਜਮ

Driven (to)

ਚਲਾਇਆ (ਨੂੰ)

Driving while intoxicated

ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਰਾਈਤਿੰ ਗ

Drop-down menu

ਡਰੌਪ-ਡਾਉਨ ਮੀਨੂੰ/ ਇਕ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਤਿੱ ਚ ਥੱ ਲੇ ਿੱ ਲ ਨੂੰ ਕੁਜ਼ ਤਲਤਖਆ ਹੋਣਾ

Drop-out

ਛੱ ਡ ਦੇਣਾ

Dropout prevention

ਸਕੂਲ ਛੱ ਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ

Dropout rate

ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਦਰ

Dropout recovery program

ਛੱ ਡਣ ਤਰਕਿਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ

Drowsiness

ਸੁਸਤੀ,ਘੂਕੀ,ਉਨੀਂਦਰਾ

Drug abuse

ਨਸ਼ੇ ਜਾ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਿਰਤੋਂ

Drug free school

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਕੂਲ

Drug paraphernalia

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ

Drug testing

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ / ਡਰੱ ਗ ਟੈਸਤਟੰ ਗ

Drywall

ਕੰ ਧ ਜਾਂ ਘਰ ਤਿੱ ਚ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਤਿਸ਼ਾਲ ਤਖ਼ਤੀ /ਡਰਾਈਿਲ

DTP vaccine

ਡੀਟੀਪੀ ਟੀਕਾ/ ਤਟਟਨਸ ਅਤੇ ਪਰਟੂਤਸਸ ਦਾ ਟੀਕਾ (ਖੰ ਘ ਦੀ ਤਬਮਾਰੀ)

Dual Sensory Impaired (DSI)

ਦੋਹਰੀ ਸੰ ਿੇਦਨਾਤਮਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (ਡੀਐਸਆਈ) ਘੱ ਟ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਿੀ ਘੱ ਟ ਤਦਸਣਾ

Due Process

ਬਕਾਇਆ ਪਰਤਕਤਰਆ
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Due Process Hearing

ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ

E
Early childhood

ਬਚਪਨ ਤਿਚ

Early childhood education program

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਤਸੱ ਤਖਆ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ

Early dismissal

ਜਲਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ

Early education program

ਅਰੰ ਭਕ ਤਸੱ ਤਖਆ ਪਰੋਗਰਾਮ

Early identification and intervention

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦਖਲ

Early intervention

ਜਲਦੀ ਦਖਲ

Early literacy

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਖਰਤਾ

Earned income

ਕਮਾਈ ਆਮਦਨੀ

Eating disorders

ਖਾਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਤਿਕਾਰ

Eavesdrop

ਲੁਕ ਕੇ ਗੱ ਲਾਂ ਸੁਣਨਾ/ ਗੁਪਤ ਗੱ ਲਾਂ

Economically disadvantaged youth

ਆਰਤਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਂਝੇ ਨੌਜਿਾਨ

Ecstasy

ਖੁਸ਼ੀ

Editor

ਸੰ ਪਾਦਕ

Educational Assessment

ਤਿਤਦਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣ

Educational field trip

ਤਿਤਦਅਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

Educational history

ਤਿਤਦਅਕ ਇਤਤਹਾਸ

Educational Leadership Division

ਤਿਤਦਅਕ ਲੀਡਰਤਸ਼ਪ ਤਡਿੀਜ਼ਨ

Educational leadership skills

ਤਿਤਦਅਕ ਅਗਿਾਈ ਦੇ ਹੁਨਰ

Educational placement

ਤਿਤਦਅਕ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ

Educational Surrogate Parent

ਤਿਤਦਅਕ ਪਾਲਣਹਾਰ ਮਾਤਾ ਤਪਤਾ

Effective date

ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਤਾਰੀਖ

Effectiveness

ਪਰਭਾਿ

Efficiency

ਕੁਸ਼ਲਤਾ

Efficient

ਅਸਰਦਾਰ

Elective classes

ਚੋਣਿੀਂ ਕਲਾਸਾਂ

Elementary school

ਮੁਢਲਾ ਸਕੂਲ

Eligibility

ਯੋਗਤਾ

Eligibility statement

ਯੋਗਤਾ ਤਿਿਰਣ

Eligible

ਯੋਗ

Email

ਈ - ਮੇਲ
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Embedded (thoroughly )

ਜੜ੍ਿਾਂ (ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ)

Emergency information card

ਐਮਰਜੈਂਸੀ/ ਸੰ ਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਡ

Emergent learner

ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤਸੱ ਖਣ ਿਾਲਾ/ ਅਚਾਨਕ ਤਸੱ ਖਣੇ ਿਾਲਾ

Emerging knowledge

ਉੱਭਰਦਾ ਤਗਆਨ

Eminent domain

ਉੱਗਾ ਅਤਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ

Emotional Behavioral Disorder Class

ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਤਿਿਹਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਤਿਗਾੜ੍ ਕਲਾਸ

Emotional disturbance

ਭਾਿਾਤਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

Emotional Impairment

ਭਾਿਾਤਮਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

Emotional withdrawal

ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਪਸ

Emotionally handicapped

ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ

Emphasize

ਜ਼ੋਰ ਤਦਓ

Employer

ਮਾਲਕ

Empowerment

ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ

Encompass

ਘੇਰ

Encourage

ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰੋ

Endanger the welfare of a child

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ

Endurance

ਧੀਰਜ

Enforce

ਲਾਗੂ ਕਰੋ

Enforcement

ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

Engaging instruction

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤਨਰਦੇਸ਼

English

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ

English acquisition

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪਰਾਪਤੀ

English for Speakers of Other
Languages (ESOL)
English for Speakers of Other
Languages Waiver
English language development

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਲਈ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ (ESOL)

English language learner (ELL)

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਸੱ ਖਣ ਿਾਲਾ (ELL)

English proficient

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤਨਪੁੰ ਨ

Enriching academic activities

ਅਕਾਦਤਮਕ ਗਤੀਤਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਬਣਾਉਣਾ

Enrichment program

ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਪਰੋਗਰਾਮ

Enrollment form

ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ

Enrollment options

ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਤਿਕਲਪ

Ensure

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ

Entry level

ਪਰਿੇਸ ਪੱ ਧਰ

Environment conducive to the
learning process
Equal Opportunity Employer

ਤਸਖਲਾਈ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਿਾਤਾਿਰਣ

Equal Pay Act

ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਐਕਟ

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬੋਲਣ ਿਾਤਲਆਂ ਲਈ ਇੰ ਗਤਲਸ਼ ਛੋਟਾ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਿਕਾਸ

ਬਰਾਬਰ ਅਿਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕ
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Essay

ਲੇ ਖ

Essay exam

ਲੇ ਖ ਪਰੀਤਖਆ

Estate, property

ਜਾਇਦਾਦ, ਜਾਇਦਾਦ

Estimated income

ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨੀ

Ethnicity

ਜਾਤੀ

Evacuation drill

ਤਨਕਾਸੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ

Evaluation instruments

ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੰ ਤਰ

Eviction

ਬੇਦਖਲ

Evidence

ਸਬੂਤ

Exceptionality

ਅਪਿਾਦ

Excessive absences

ਬਹੁਤ ਤਜ਼ਆਦਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ

Exciting

ਉਤੇਜਕ

Executive Director for Administration
and Policy
Executive Office of Health and
Human Services
Executor of a will

ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

Exempt

ਛੋਟ

Exemption

ਛੋਟਾ

Exit conference

ਐਗਤਜ਼ਟ ਕਾਨਫਰੰ ਸ

Expect

ਉਮੀਦ

Expectation

ਉਮੀਦ ਰੱ ਖਣਾ

Expected date of graduation

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਤਾਰੀਖ

Expel, to

ਕੱ ਢਣਾ

Experimental drug

ਪਰਯੋਗਾਤਮਕ ਦਿਾਈ

Expertise

ਮਹਾਰਤ

Explosive devices

ਤਿਸਫੋਟਕ ਉਪਕਰਣ

Expressive language

ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ

Expressive language disorder

ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਕਾਰ

Expressive One Word Picture
Vocabulary test
Extended absence

ਤਸਿੀਰਾ ਤਦਖਾ ਕੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਜਾਂਚ

Extended day

ਿਧਾਇਆ ਤਦਨ

Extended Evaluation

ਲੰਬਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

Extended learning opportunities

ਤਿੱ ਤਦਆ ਦੇ ਿਧ ਮੌਕੇ

Extended school year

ਤਿਸਤਤਰਤ ਸਕੂਲ ਸਾਲ

Extenuating circumstances

ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ

External validity

ਬਾਹਰੀ ਮਨਜੂਰੀ

Extracurricular activities

ਪੜ੍ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰ ਮ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਤਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਇੱ ਕ ਿਸੀਅਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ

ਲੰਬੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ
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Extravagant

ਅਤਤਕਥਨੀ

Eye contact

ਅੱ ਖ ਸੰ ਪਰਕ

Eye-hand coordination

ਅੱ ਖ-ਹੱ ਥ ਤਾਲਮੇਲ

Eye-limb coordination

ਅੱ ਖ-ਅੰ ਗ ਤਾਲਮੇਲ

F
F

ਐਫ

Facilitator

ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਿਾਲਾ

Facility

ਸਹੂਲਤ

Fact sheet

ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ

Facts

ਤੱ ਥ

Factual

ਿਾਸਤਿ

Factual bases

ਤੱ ਥ ਅਧਾਰ

Faculty

ਤਸੱ ਤਖਆ ਤਿਭਾਗ /ਫੈਕਲਟੀ

Faculty advisor

ਫੈਕਲਟੀ/ ਤਸੱ ਤਖਆ ਤਿਭਾਗ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ

Fail

ਫੇਲ

Failure to thrive

ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਤਿਚ ਅਸਫਲ

Fall through the cracks

ਦਰਾਰ ਤਿੱ ਚੋ ਤਡੱ ਗਣਾ

Falls within

ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

Family and Consumer Science

ਪਤਰਿਾਰਕ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤਿਤਗਆਨ

Family and Medical Leave Act

ਪਤਰਿਾਰਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ

Family counseling

ਪਤਰਿਾਰਕ ਸਲਾਹ

Family court

ਪਰਿਾਤਰਕ ਅਦਾਲਤ

Family Educational Rights and
Privacy Act (FERPA)

ਂ ਪਰਾਈਿੇਸੀ ਐਕਟ (FERPA)/ ਪਰਤਿਰਾਕ ਤਸੱ ਤਖਆ ਅਤੇ
ਫੈਮਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਐਡ

Family numbers

ਪਤਰਿਾਰਕ ਨੰਬਰ

Family relationships

ਪਤਰਿਾਰਕ ਸੰ ਬੰ ਧ

Family ties

ਪਤਰਿਾਰਕ ਸੰ ਬੰ ਧ

Farsighted

ਦੂਰਦਰਤਸ਼ਤ

Fast food

ਫਾਸਟ ਫ਼ੂਡ/ ਜਲਦੀ ਤਤਆਰ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ

ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ

Features

ਂ
ਤਿਸ਼ੇਸਤਾਈਆ

Federal mandate

ਸੰ ਘੀ ਫਤਿਾ

Fee

ਫੀਸ

Fee for services

ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਫੀਸ
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Fee Schedule

ਫੀਸ ਤਤਹ

Fee waiver

ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ

Feedback

ਸੁਝਾਅ

Feeder schools

ਫੀਡਰ ਸਕੂਲ

Feel free (to)

ਮੁਕਤ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰੋ (ਤੋਂ)/ ਨੀਸੰ ਕੋਚਸ

Feeling faint

ਬੇਹੋਸ਼ ਮਤਹਸੂਸ/ ਤਸਰ ਚਕਰਾਣਾ

Fellowship

ਫੈਲੋਤਸ਼ਪ

Felony

ਸੰ ਗੀਨ

Felony murder

ਸੰ ਗੀਨ ਕਤਲ

Field coordinator

ਫੀਲਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ/ ਖੇਤਰ ਸੰ ਚਾਲਕ

Field day

ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਦਨ

Field trip

ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ

Field-test

ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਰੀਖਣ /ਫੀਲਡ-ਟੈਸਟ

File (noun)

ਫਾਈਲ/ ਦਸਤਾਿੇਜ (ਨਾਮ)

File (verb)

ਫਾਈਲ/ ਰੇਤੀ (ਤਕਰਆ)

File a complaint

ਤਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ

Filibuster

ਕੰ ਮ ਤਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ

Filing fees

ਫੀਸ ਭਰਨਾ

Fill in the blank

ਖਾਲੀ ਭਰੋ

Filler language (eg. Uh, Um, etc. )

ਪੂਰਕ ਭਾਸ਼ਾ (ਉਦਾ. ਓਹ, ਅਮ, ਆਤਦ)

Final and binding

ਅੰ ਤਮ ਅਤੇ ਬੱ ਝਿਾਂ

Final consonant deletion

ਤਕਸੇ ਅੱ ਖਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਿਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਮਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤਕਸੇ ਅੱ ਖਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਿਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ
ਬੋਲਣਾ

Final judgment

ਅੰ ਤਮ ਤਨਰਣਾ

Financial aid office

ਤਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਫਤਰ

Financial constraints

ਤਿੱ ਤੀ ਰੁਕਾਿਟਾਂ

Financial sustainability

ਤਿੱ ਤੀ ਤਨਰੰ ਤਰਤਾ ਜਾਂ ਤਿੱ ਤੀ ਤਟਕਾਓ

Findings

ਖੋਜ

Fine arts

ਕਲਾ

Fine motor skills

ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਿਰਤਣ ਦੀ ਕਲਾ

Fine Visual Motor Integration Skills

ਅੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਰਤਣ ਦੀ ਕਲਾ

Finish line

ਮੁਕੰਮਲ/ ਸਮਾਪਤ ਰੇਖਾ

Fire drill

ਅੱ ਗ ਮਸ਼ਕ/ ਅੱ ਗ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤਨਕਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਤਭਆਸ

Fire extinguisher

ਅੱ ਗ ਬੁਝਾਉਣ ਿਾਲਾ ਯੰ ਤਰ

Firearm

ਹਤਥਆਰ

First aid kit

ਫਸਟ ਏਡ ਤਕੱ ਟ/ ਪੱ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਾਈਆਂ ਿਾਲਾ ਬਕਸਾ

Fit in

ਤਿਚ ਤਫੱ ਟ/ ਨਾਲ ਜਾਣਾ / ਤਾਲਮੇਲ ਤਬਠਾਣਾ /ਇਸਦੇ ਤਿੱ ਚ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

Fitness

ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ
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Flare-ups

ਭੜ੍ਕ/ ਭੜ੍ਕਣਾ

Flash cards

ਫਲੈ ਸ਼ ਕਾਰਡ/ ਛੋਟੇ ਗੱ ਤੇ ਦੇ ਟੁਕੜ੍ੇ ਤਜਹਨਾਂ ਤੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਖਾਣ ਲਈ ਕੁਜ਼ ਤਲਤਖਆ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

Flat affect

ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਪਰਗਟਾਿੇ ਤਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ

Fleeting eye contact

ਅੱ ਖਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਸੰ ਪਰਕ

Flip-flops

ਚੱ ਪਲਾਂ

Fluctuating

ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ

Fluency

ਪਰਿਾਹ

Fluent English Proficient

ਪਰਫਲਤ
ੁੱ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤਨਪੁੰ ਨ

Fluent reader

ਪਰਫਲਤ
ੁੱ
ਪਾਠਕ

Flunk

ਅਸਫਲ ਦਰਜਾ / ਸ਼ਰਾਬੀ

Flyer

ਪਰਚਾਰ ਪਰਚੀ

Focus areas

ਤਧਆਨ ਖੇਤਰ

Focus groups

ਤਧਆਨ ਸਮੂਹ

Follow through

ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ

Follow up (to)

ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ (ਤੱ ਕ)

Follow up clinic

ਕਲੀਤਨਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ/ ਿਾਪਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਿਾਖਾਨਾ ਿਾਤਲਆਂ ਦੇ ਕਤਹਣ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੋ

Follow up exam

ਪਰੀਤਖਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

Fondling

ਸ਼ੌਕੀਨ

Font

ਅੱ ਖਰ

Food for thought

ਇਕ ਚੰ ਗੀ ਪਰੇਰਨਾ

Food safety

ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਤਖਆ

Food security

ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਤਖਆ

Food stamps

ਫੂਡ ਸਟਪਸ/ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ

For further consideration

ਹੋਰ ਤਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ

Forecasting

ਭਤਿੱ ਖਬਾਣੀ

Foreclosure

ਕਰਜੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਿਸਤੂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲੈ ਲੈ ਣਾ

Foreclosure sale

ਫੋਰਕਲੋ ਜ਼ਰ ਤਿਕਰੀ

Forgery

ਧੋਖਾਧੜ੍ੀ

Form

ਫਾਰਮ, ਅਕਾਰ,ਸਰੂਪ,ਸੂਰਤ,ਸ਼ਕਲ,ਬਨਾਿਟ, ਜਮਾਉਣਾ,ਬਣਾਉਣਾ,ਢਾਲ,ਢਾਲਣਾ

Formal complaint process

ਰਸਮੀ ਤਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਤਕਤਰਆ

Formal evaluation

ਰਸਮੀ ਪੜ੍ਤਾਲ

Foster (to)

ਪਾਲਣ (ਨੂੰ)

Foster care

ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ

Foster Child

ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਤਲਆ ਬੱ ਚਾ

Foster home

ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਘਰ

Foster Parent

ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਿਾਲੇ ਮਾਪੇ

Fraction

ਭਾਗ,ਤਭੰ ਨ,ਅੰ ਸ਼
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Framework

ਢਾਂਚਾ

Fraternity

ਭਾਈਚਾਰਾ

Free and Reduced Price School
Meals
Free Appropriate Public Education

ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ

Free pupil day

ਮੁਫਤ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਤਦਨ

Frenulum

ਇੱ ਕ ਛੋਟਾ ਤਜਹਾ ਫੋਲਡ ਜਾਂ ਤਟਸ਼ੂ ਦਾ ਤੰ ਦ

Freshman

ਫਰੈਸ਼ਮੈਨ/ ਉੱਚ ਤਿੱ ਤਦਆ ਦਾ ਪਹਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤਿਤਦਆਰਥੀ

Fricatives

ਕਠੋਰ/ ਸੰ ਗਰਸ਼

Fulfillment (of one’s commitment)

ਪੂਰਤੀ (ਇਕ ਦੀ ਿਚਨਬੱ ਧਤਾ ਦੀ)

Full IEP

ਪੂਰੀ ਆਈ.ਈ.ਪੀ.

Full range of options

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰੇਣੀ

Full term pregnancy

ਪੂਰੀ ਤਮਆਦ ਗਰਭ

Functional Behavior Assessment

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਿਿਹਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ

Fund (to)

ਫੰ ਡ / ਧਨ (ਨੂੰ)

Funding source

ਫੰ ਤਡੰ ਗ ਸਰੋਤ/ ਧਨ ਦਾ ਸਾਧਨ

Funeral

ਅੰ ਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ

Furlough

ਫਰਲੋ / ਥੋੜ੍ੇ ਤਦਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ

Further consideration (for)

ਅੱ ਗੇ ਤਿਚਾਰ (ਲਈ)

ਮੁਫ਼ਤ ਢੁੱ ਕਿੀ ਜਨਤਕ ਤਸੱ ਤਖਆ

G
Gain

ਲਾਭ

Gait

ਚਾਲ, ਤੋਰ

Gang

ਗਰੋਹ,ਗੈਂਗ,ਜਥਾ,ਮੰ ਡਲੀ

Gang prevention program

ਗੈਂਗ ਰੋਕੂ ਪਰੋਗਰਾਮ

Gang task force

ਗੈਂਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ

Gap

ਗੈਪ, ਪਾੜ੍ ,ਫਾਸਲਾ,ਮੋਰੀ,ਪਾਟ

Gateway drugs

ਕੋਈ ਿੀ ਮੂਡ ਬਦਲਣ ਿਾਲੀ ਦਿਾਈ

Gauge

ਗੇਜ /ਨਾਪਣਾ

Gaze

ਤਨਗਾਹ, ਦੇਖਣਾ, ਝਾਕਣਾ

Gender

ਤਲੰਗ

General administration

ਆਮ ਪਰਸ਼ਾਸਨ

General Curriculum

ਆਮ ਪਾਠਕਰਮ

General Education Development Test
(GED)
Gestational diabetes

ਸਧਾਰਣ ਤਸੱ ਤਖਆ ਤਿਕਾਸ ਟੈਸਟ (ਜੀ.ਈ.ਡੀ.)

Gifted

ਤਗਫਟਡ, ਗੁਣੀ ,ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ

ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ
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Gifted Program

ਤਗਫਟਡ ਪਰੋਗਰਾਮ/ ਤਜਆਦਾ ਗੁਣਾ ਿਾਲੇ ਬੱ ਤਚਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਮਨਸੂਬਾ

Giggle

ਤਗੱ ਗਲ, ਹੱ ਸਣਾ

Girdle

ਕਮਰ, ਘੇਰਾ, ਪੇਟੀ, ਘੇਰਨਾ

Give up

ਛੱ ਡਣਾ

Glide sounds

ਇੱ ਕ ਆਿਾਜ਼ ਤਜਹੜ੍ੀ ਉੱਚ ਸਿਰਾਂ ਤਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੀ ਗੁਣਿਤਾ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ

Glitch

ਅਚਾਨਕ,ਅਸਥਾਈ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਬੇਤਨਯਮੀ.

Goal progress

ਟੀਚਾ ਤਰੱ ਕੀ

Good citizenship

ਚੰ ਗੀ ਨਾਗਤਰਕਤਾ

Governing body

ਪਰਬੰਧਕ ਸਭਾ

Gracious

ਤਦਆਲੂ

Grade

ਗਰੇਡ, ਦਰਜਾ , ਅਹੁਦਾ , ਕਲਾਸ , ਸ਼ਰੇਣੀ

Grade equivalent

ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ

Grade level

ਸ਼ਰੇਣੀ ਪੱ ਧਰ

Grade level standards for promotion

ਤਰੱ ਕੀ ਲਈ ਸ਼ਰੇਣੀ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਤਮਆਰ

Grade point average (GPA)

ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਔਸਤ ਅੰ ਕ (ਜੀਪੀਏ)

Grading period

ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮਾਂ

Graduate degree

ਗਰੈਜੂਏਟ ਤਡਗਰੀ

Graduate school

ਗਰੇਜੁਏਟ ਤਿਤਦਆਲਾ

Graduation coach

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਚ

Grand jury

ਿੱ ਡੀ ਅਦਾਲਤ

Grant

ਗਰਾਂਟ, ਆਰਤਥਕ ਮਦਦ

Grant writer

ਤਕਸੇ ਸੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਤਦੱ ਤੇ ਗਏ ਫੰ ਡਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ

Graph paper

ਗਰਾਫ ਪੇਪਰ, ਿਰਗ ਪੇਪਰ

Graphemes

ਗਰਾਤਫਮਜ਼ . ਤਲਖਣ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਕਾਈ

Graphic organizer

ਗਰਾਤਫਕ ਪਰਬੰਧਕ

Grievance

ਤਸ਼ਕਾਇਤ, ਦੁੱ ਖ, ਕਸ਼ਟ

Grievance procedure

ਤਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਤਕਤਰਆ/ਤਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕਈ ਪੜ੍ਾਅ ਜਾਂ ਕਦਮ

Gross motor skills

ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਿਰਤਣ ਦੀ ਕਲਾ

Grossly

ਘੋਰ, ਅਣਜਾਨ,ਮੋਟੇ ਤੋਰ ਤੇ ,ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ

Ground rules

ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਨਯਮ

Group counseling

ਸਮੂਹ ਸਲਾਹ

Group home

ਸਮੂਹ ਘਰ

G-Tube

ਡਾਕਟਰ ਿਲੋਂ ਤਢੱ ਡ ਤਿਚ ਲਾਈ ਖਾਣੇ ਿਾਲੀ ਨਾਲੀ

G-Tube feeding

ਡਾਕਟਰ ਿਲੋਂ ਤਢੱ ਡ ਤਿਚ ਲਾਈ ਖਾਣੇ ਿਾਲੀ ਨਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ

Guardian

ਸਰਪਰਸਤ

Guardianship

ਸਰਪਰਸਤੀ

Guidance

ਸੇਧ

Guidance counselor

ਸੇਧ ਸਲਾਹਕਾਰ
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Guided reading

ਗਾਈਡ ਰੀਤਡੰ ਗ, ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਿਚ ਤਨਰਦੇਸ਼

Guidelines

ਤਦਸ਼ਾ ਤਨਰਦੇਸ਼

H
TO
Habitat

ਤਰਹਾਇਸ਼

Habitual offender

ਆਦਤ ਅਪਰਾਧੀ

Hallucinogens

ਹੈਲੋਸੀਨੋਤਜਨਸ, ਭਰਤਮਤ ਹੋਣਾ

Halter top

ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤਬਨਾ ਝੱ ਗਾ

Handgun

ਤਪਸਤੌਲ

Handicap

ਅਪਾਹਜ

Handicap ramp

ਅਪਾਹਜ ਲਈ ਢਲਾਣ ਿਾਲਾ ਰਸਤਾ

Handouts

ਛਾਪੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਫਤ ਤਿਚ ਦੇਣਾ

Hands-on approach

ਤਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣਾ

Hands-on experience

ਤਗਆਨ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਜੋ ਹੱ ਥੀਂ ਕੰ ਮ ਕਰ ਕੇ ਤਮਲਦਾ ਹੈ

Handwriting

ਤਲਖਾਈ

Harassment

ਹੈਰਾਨੀ ,ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ , ਛੇੜ੍ਛਾੜ੍

Hard of hearing

ਸੁਣਨ ਤਿਚ ਮੁਸ਼ਤਕਲ

Hardware

ਹਾਰਡਿੇਅਰ, ਕੰ ਤਪਊਟਰ ਤਿਚ ਕੰ ਮ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਉਪਕਰਨ, ਲੋ ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱ ਠ

Hate crimes

ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜੁਰਮ

Hazing

ਹੈਤਜੰ ਗ, ਸਖਤ ਸਰੀਰਕ ਤਸਖਲਾਈ , ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਥੋਪਣਾ

Head banging

ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਸਰ ਤਹਲਾਉਣਾ

Head butt

ਤਸਰ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ

Head of household

ਪਤਰਿਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ

Head Start

ਹੈੱਡ ਸਟਾਰਟ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਸੱ ਤਖਆ

Health and Human services

ਤਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਿਾਿਾਂ

Health and safety

ਤਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਤਖਆ

Health assessment

ਤਸਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ

Health care provider

ਤਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ

Health education

ਤਸਹਤ ਤਸੱ ਤਖਆ

Health Impairment

ਤਸਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

Health management organization
(HMO)
Hearing

ਤਸਹਤ ਪਰਬੰਧਨ ਸੰ ਸਥਾ (HMO)

Hearing (legal)

ਸੁਣਿਾਈ (ਕਾਨੂੰਨੀ)

ਸੁਣਿਾਈ, ਸੁਣਨਾ
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Hearing aid

ਸੁਣਿਾਈ ਸਹਾਇਤਾ

Hearing impairment

ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

Hearing loss

ਸੁਣਿਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

Hearing officer

ਸੁਣਿਾਈ ਅਫਸਰ

Hearing tests

ਸੁਣਿਾਈ ਦੇ ਟੈਸਟ

Hearsay

ਸੁਣਦਾ ਹੈ

Heating pad

ਹੀਤਟੰ ਗ ਪੈਡ, ਗਰਮ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਗੱ ਦੀ

Hence

ਇਸ ਲਈ

Herein

ਇਸ ਤਿਚ

Hereinafter

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

Heroin

ਹੈਰੋਇਨ, ਇਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਤਫਲਮ ਤਿਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਔਰਤ

High School

ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਇੱ ਕ ਸਕੂਲ ਤਜਸ ਤਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 9 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਗਰੇਡ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

High school equivalency test

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਮਾਨਤਾ ਟੈਸਟ

High School Graduation
Requirements
High school graduation test

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਰੂਰਤਾਂ

Highlight (something on a page)

ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ (ਇੱ ਕ ਪੰ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ), ਕੋਈ ਤਚੰ ਨ ਲਾ ਦੇਣਾ

Highly trained

ਉੱਚ ਤਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ

High-risk students

ਜੋਖਮ ਦੀ ਤਮਆਦ ਿਾਲੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਿਚ ਤਜਆਦਾ ਤਪੱ ਛੇ ਰਤਹ ਗਏ ਤਿਤਦਆਰਥੀ

Hissing in the ear

ਕੰ ਨ ਤਿਚ ਤਕਸੇ ਅੱ ਖਰ ਦੀ ਤਤੱ ਖੀ ਆਿਾਜ਼

Hit list

ਤਹੱ ਟ ਤਲਸਟ/ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਤਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

Hoarseness

ਛੋਟੀ ਆਿਾਜ਼, ਫਟੀ ਆਿਾਜ਼ , ਖੜ੍ੋਤ

Hold back (to)

ਤਪੱ ਛੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋ (ਅੱ ਗੇ), ਗੁਪਤ ਰੱ ਖਣਾ

Holidays

ਛੁੱ ਟੀਆਂ

Home Assessment

ਘਰ ਮੁਲਾਂਕਣ

Home instruction

ਘਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

Home language

ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ

Home school

ਹੋਮ ਸਕੂਲ, ਘਰ ਤਿੱ ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ

Home schooling

ਘਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ

Homebound

ਘਰੇਲੂ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱ ਡਣ ਤਿੱ ਚ ਅਸਮਰਥ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਕਾਰਨ

Homebound student

ਘਰੇਲੂ ਤਿਤਦਆਰਥੀ

Homebound/hospital program

ਹੋਮਬਾਉਂਡ / ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ

Homecoming

ਘਰ ਪਰਤਣਾ

Homeless

ਬੇਘਰ

Homepage

ਹੋਮਪੇਜ, ਇੱ ਕ ਿੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੰ ਨਾ

Homeroom

ਹੋਮ ਰੂਮ, ਇਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤਜਸ ਤਿਚ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਹੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਤਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾ ਇਕੋ

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਟੈਸਟ

ਅਤਧਆਪਕ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਮਲਦੇ ਹਨ

Homeroom teacher

ਹੋਮ ਰੂਮ ਅਤਧਆਪਕ
31

National Accreditation of Educational Translators and Interpreters of Spoken Languages
P.O. Box 944 Snellville GA 30078 naetisl@gmail.com www.naetisl.org

Homicide

ਕਤਲ

Honor class

ਆਨਰ ਕਲਾਸ, ਖਾਸ ਕਲਾਸਾਂ

Honor roll

ਆਨਰ ਰੋਲ ਸਮਮਾਤਨਤ ਤਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

Honors (with)

ਸਨਮਾਨ (ਨਾਲ)
ਉੱਦਮ ਮਚਾਉਣਾ

Horseplay

ਹੌਟਲਾਈਨ, ਇੱ ਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ, ਜੋ ਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੱ ਕ ਤੇਜ਼, ਤਸੱ ਧੀ ਪਹੁੰ ਚ

Hotline

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ,

House arrest

ਘਰ ਤਿੱ ਚ ਤਗਰਫਤਾਰ

Household

ਘਰੇਲੂ

I
IEP committee

ਆਈਈਪੀ ਕਮੇਟੀ, ਤਿਅਕਤੀਗਤ ਤਸੱ ਤਖਆ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ

Ignore (rules)

ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ (ਤਨਯਮ)

Illiteracy

ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ

Illusion

ਭਰਮ

Imitation controlled dangerous
substance
Immigrant status

ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਤਨਯੰ ਤਤਰਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ

Immunity

ਛੋਟ, ਸੁੰ ਤਤਰਤਾ

Immunization booster

ਇੱ ਕ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਧੂ ਟੀਕੇ ਦਾ ਪਰਬੰਧ

Immunization certificate

ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ

Immunization requirements

ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

Impaired

ਕਮਜ਼ੋਰ

Imparcial due process hearing

ਤਨਰਪੱ ਖ ਕਾਰਨ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ

Impeach

ਮਤਹੰ ਗਾਈ

Implement

ਲਾਗੂ

Implementation

ਲਾਗੂ ਕਰਨ

Impoundment

ਿਾਧੇ

In a timely manner

ਸਮੇਂ ਤਸਰ

In loco parentis

ਮਾਤਪਆਂ ਦੀ ਜਗਹਾ ਬੱ ਤਚਆਂ ਲਈ ਤਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿਅਕਤੀ

In progress

ਤਰੱ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

In the interest of

ਦੇ ਤਹੱ ਤ ਤਿੱ ਚ

In witness thereof

ਇਸ ਦੇ ਗਿਾਹ ਤਿਚ

Inclement weather

ਚੱ ਕਰ ਆਉਣ ਿਾਲਾ ਮੌਸਮ

ਪਰਿਾਸੀ ਸਤਥਤੀ
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Including but not limited to

ਸਮੇਤ ਪਰ ਸੀਤਮਤ ਨਹੀਂ

Inclusion specialist

ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਹਰ

Indent

ਇੰ ਡੈਂਟ, ਹਾਸ਼ੀਏ

Independent Educational Evaluation

ਸੁਤੰਤਰ ਤਿਤਦਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣ

Indictment

ਦੋਸ਼, ਧੁੰ ਦਲਾ

Individual Accommodation Plan

ਤਿਅਕਤੀਗਤ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ

Individualized Education Plan

ਤਿਅਕਤੀਗਤ ਤਸੱ ਤਖਆ ਯੋਜਨਾ

Individualized Transition Plan

ਤਿਅਕਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਯੋਜਨਾ

Individuals with Disabilities Education
Act (IDEA)
Induction (training or program)

ਅਪਾਹਜਤਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (IDEA) ਿਾਲੇ ਤਿਅਕਤੀ

Inelegible

ਅਯੋਗ

Inferences

ਜਾਣਕਾਰੀ

Informal observation

ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤਨਗਰਾਨੀ

Informatics

ਜਾਣਕਾਰੀ

Inhalants and solvents

ਗਰਤਹਣ ਅਤੇ ਘੋਲਨਹਾਰ

Initial Evaluation

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ

Initial screening

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ

Inner cities

ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਸ਼ਤਹਰ

In-school suspension

ਸਕੂਲ ਤਿੱ ਚ ਮੁਅੱਤਲ

In-service education/training

ਇਨ-ਸਰਤਿਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ / ਟਰੇਤਨੰਗ, ਕੰ ਮ ਉਤੇ ਤਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਤਸੱ ਖਲਾਈ

Instill

ਪੈਦਾ ਕਰੋ

Institutional Review Board

ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਸਮੀਤਖਆ ਬੋਰਡ

Instructional aide

ਤਹਦਾਇਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

Instructional goals

ਤਸਖਲਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ

Instructional leaders

ਤਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਆਗੂ

Instructional Modification

ਤਹਦਾਇਤੀ ਸੋਧ

Insurance company

ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ

Intake evaluation

ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

Integrated Life skills

ਏਕੀਤਕਰਤ ਜੀਿਨ ਹੁਨਰ

Intellectual Impairment

ਬੌਤਧਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

Intelligence Quotient (IQ)

ਇੰ ਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੈਂਤਟਅਨ (ਆਈ ਕ਼ਯੂ), ਬੋਤਧਕ ਜੋਗਤਾ

Intelligibility of speech

ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੂਝ

Intend (to do something)

ਇਰਾਦਾ ਕਰੋ (ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ)

Interim assessment

ਅੰ ਤਤਰਮ ਮੁਲਾਂਕਣ

Interim measure

ਅੰ ਤਤਰਮ ਉਪਾਅ

Interim placement

ਅੰ ਤਤਰਮ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਭਰਨਾ

Intern

ਅੰ ਦਰੂਨੀ

ਸ਼ਾਮਲ (ਤਸਖਲਾਈ ਜਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ)
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Intern with scholarship – grantee

ਸਕਾਲਰਤਸ਼ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰ ਦਰੂਨੀ - ਗਰਾਂਟੀ

Internal validity

ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਿੈਧਤਾ

International Baccalaureate

ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਧ

International exchange students

ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀ

Internship

ਇੰ ਟਰਨਤਸ਼ਪ

Interpersonal skills

ਤਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁਨਰ

Interscholastic

ਇੰ ਟਰਸੋਲਸਤਟਕ

Intervention

ਦਖਲ

Intimidation

ਡਰਾਉਣਾ

Intramural

ਅੰ ਦਰੂਨੀ

Iowa Test of Basic Skills (ITBS)

ਲਓਿੀਏ ਸਧਾਰਨ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਇਮਤਤਹਾਨ (ਆਈਟੀਬੀਐਸ)

Issue

ਮੁੱ ਦੇ

J
TOP
Jabber

ਜੱ ਬਰ

Jargon

ਜਾਰਗਨ

Jaundice

ਪੀਲੀਆ

Jerk

ਝਟਕਾ

Job readiness

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਤਆਰੀ

Job sharing

ਨੌਕਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ

Join (to)

(ਸ਼ਾਮਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੋ

Joint venture

ਗਠਜੌੜ੍ਹ

Jumping Jacks

ਜੰ ਤਪੰ ਗ ਜੈਕਸ

Junior

ਜੂਨੀਅਰ

Junk food

ਜੰ ਕ ਫੂਡ

Jury duty

ਕਚਤਹਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ

Juvenile court

ਜੁਿੇਨਾਈਲ ਕੋਰਟ, ਨਾਬਾਲਗ ਲਈ ਕਚਤਹਰੀ

Juvenile drug court

ਜੁਿੇਨਾਈਲ ਡਰੱ ਗ ਕੋਰਟ, ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤ

Juvenile hall

ਜੁਿੇਨਾਈਲ ਹਾਲ, ਨੌਜਿਾਨ ਨਜ਼ਰਬੰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ

Juvenile justice system

ਨਾਬਾਲਗ ਤਨਆਂ ਪਰਣਾਲੀ

TOP
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K
K-12

ਤਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ 12 ਿੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱ ਕ

Kaufman Test of Educational
Achievement (Comprehensive form)

ਤਿਤਦਅਕ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੌ ਫਮੈਨ ਟੈਸਟ (ਮਨੋਤਿਤਗਆਨਕ ਡਾਇਗਨੌਸਤਟਕ ਟੈਸਟ) (ਤਿਆਪਕ

Keep up

ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ

Keynote speaker

ਮੁੱ ਖ ਬੁਲਾਰਾ

Kickball

ਤਕੱ ਕਬਾਲ, ਬੇਸਬਾਲ ਅਤੇ ਸਾਕਰ ਦੀ ਰਲੀ ਤਮਲੀ ਖੇਡ

Kicked out

ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਤਦਤੇ

Kidnapping

ਅਗਿਾ ਕਰਨਾ

Kindergarten

ਤਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ, ਬਾਲਬਾੜ੍ੀ

Kinesthetic

ਤਕਨੈਸਟੈਤਟਕ, ਤਸੱ ਖਣ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਤਜਸ ਤਿਚ ਤਸੱ ਖਲਾਈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਤਿਧੀਆਂ ਨਾਲ

ਰੂਪ),

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

Knowingly and willingly

ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ

Knowledgeable

ਤਗਆਨਿਾਨ

Kooch ball

ਬੜ੍ ਦੇ ਤੰ ਦਾਂ (ਤਾਰਾਂ) ਨਾਲ ਬਣੀ ਤਖਡੌਣਾ ਬਾਲ

TOP

L
Landfill

ਲੈਂ ਡਤਫਲ, ਕੂੜ੍ੇ ਨਾਲ ਭਤਰਆ ਥਾਂ

Landform

ਲੈਂ ਡਫਾਰਮ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ.

Landscape

ਲੈਂ ਡਸਕੇਪ, ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਡਜ਼ਾਇਨ ਬਦਲ ਕੇ ਿਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉ

Language acquisition

ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਾਪਤੀ

Language and speech impaired

ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਪੰ ਗਤਾ

Language arts

ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ

Language assessment scales

ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੈਮਾਨਾ

Language Impaired Program

ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਜ ਦੀ ਕਮੀ ਪਰੋਗਰਾਮ

Language mechanics

ਭਾਸ਼ਾ ਮਕੈਤਨਕਸ- ਸਪੈਤਲੰਗ, ਪੂੰ ਜੀਕਰਣ, ਤਿਸ਼ਰਾਮ ਤਚੰ ਨ, ਤਿਆਕਰਣ ਆਤਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਿਰਤਣਾ

Language minority student

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀ

Language of instruction

ਤਸੱ ਤਖਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ

Language proficiency

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਨਪੁੰ ਨਤਾ

Language skills

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ
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Larceny

ਲਾਰਸੈਨੀ, ਚੋਰੀ

Large

ਿੱ ਡਾ

Laser pointers

ਲੇ ਜ਼ਰ ਪੁਆਇੰ ਟਰ

Latchkey child

ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਤਬਨਾ ਘਰ ਤਿੱ ਚ ਕੱ ਲਾ ਬੱ ਚਾ

Lateralization

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਕਰਨ

Law enforcement

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ

Law enforcement agencies

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾ

Law enforcement authorities

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤਧਕਾਰੀ

Law enforcement bodies

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ

Law enforcement officer

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤਧਕਾਰੀ

Learning disability

ਅਪੰ ਗਤਾ ਤਸੱ ਖਣਾ

Learning Standards

ਤਸੱ ਖਣ ਦੇ ਤਮਆਰ

Learning strengths/deficits

ਤਸੱ ਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ / ਘਾਟੇ

Lease agreement

ਲੀਜ਼/ ਠੇਕੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ

Leasing

ਲੀਤਜ਼ੰ ਗ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣਾ

Least Restrictive Environment

ਘੱ ਟ ਪਰਤੀਬੰ ਤਧਤ ਿਾਤਾਿਰਣ

Legal permanent resident

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਤਨਿਾਸੀ

Legislature

ਤਿਧਾਨ ਸਭਾ

Lessee, tenant

ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਣ ਿਾਲਾ, ਤਕਰਾਏਦਾਰ

Letter of guardianship

ਸਰਪਰਸਤੀ ਦਾ ਪੱ ਤਰ

Letter reversals

ਕੁਜ਼ ਅੱ ਖਰ ਪੁੱ ਠੇ ਪਾਉਣਾ

Letter word identification

ਅੱ ਖਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ

Liability

ਤਜੰ ਮੇਬਾਰੀ ,ਦੇਣਦਾਰੀ

Liaison

ਸੰ ਪਰਕ

Liberal arts

ਉਦਾਰਿਾਦੀ ਕਲਾ

Licensed clinical social worker

ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਕਲੀਤਨਕਲ ਸਮਾਤਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ

Life skills

ਜੀਿਨ ਹੁਨਰ

Lightheaded

ਚਾਨਣ

Limited English Proficient Student

ਸੀਮਤ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤਨਪੁੰ ਨ ਤਿਤਦਆਰਥੀ

Lining

ਅੰ ਦਰਲੀ ਪਰਤ

Link (Internet)

ਤਲੰਕ (ਇੰ ਟਰਨੈਟ), ਜੋੜ੍, ਘੁੰ ਡੀ

Lisp

ਤੁਤਲਾਉ

Listening comprehension

ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਝ

Literacy

ਸਾਖਰਤਾ

Literacy Framework

ਸਾਖਰਤਾ ਢਾਂਚਾ

Literacy teachers

ਸਾਖਰਤਾ ਅਤਧਆਪਕ

Litigants

ਮੁਕਦਮਾ, ਬੜ੍ਹਾਿਾ

Live bacteria (as in yogurt)

ਲਾਈਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ (ਦਹੀਂ ਤਿੱ ਚ)
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Living will

ਰਤਹਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ

Local Education Agency (LEA)

ਸਥਾਨਕ ਤਸੱ ਤਖਆ ਏਜੰ ਸੀ (ਐਲਈਏ)

Local School Plans for Improvement

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਯੋਜਨਾਿਾਂ

Lock-down

ਤਾਲਾਬੰ ਦ

Locker

ਲਾਕਰ

Locking blade knife

ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਚਾਕੂ

Log in (to)

ਲਾਗ ਇਨ (ਨੂੰ), ਪੰ ਚ ਕਰਨਾ

Loitering

ਉਧਾਰ, ਮਟਰਗਸ਼ਟੀ , ਟਾਲਮਟੋਲ

Long term memory

ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ

Long-term out of school suspension

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ

Long-term placement facility

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

Look forward to

ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ

Low achieving student

ਘੱ ਟ ਪਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਤਿਤਦਆਰਥੀ

Low average abilities

ਔਸਤਨ ਘੱ ਟ ਯੋਗਤਾਿਾਂ

Low birth weight

ਜਨਮ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱ ਟ

Low income

ਘੱ ਟ ਆਮਦਨ

Low reading level

ਘੱ ਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪੱ ਧਰ

Lowest possible

ਸਭ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਸੰ ਭਿ

LSD

ਐਲਐਸਡੀ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੌਲੁਤਸਨੋਜਨ

Lunch detention

ਦੁਪਤਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਜਾ

Lunchbag

ਖਾਣ ਿਾਲਾ ਡੱ ਬਾ

M
Mace

ਦਫਤਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਅਮਲਾ

Magnification aid (device)

ਿੱ ਡਦਰਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਉਪਕਰਣ)

Mailing address

ਤਚੱ ਠੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾ

Mailing list

ਮੇਤਲੰਗ ਤਲਸਟ / ਤਚੱ ਠੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚੀ

Mainstream

ਮੁੱ ਖਧਾਰਾ

Mainstream (to)

ਮੁੱ ਖ ਧਾਰਾ (ਤੋਂ)

Major in (to)

ਤਿਸ਼ੇਸ ਅਤਧਐਨ ਕਰਨਾ (ਟੂ)

Make a difference

ਇੱ ਕ ਫਰਕ ਕਰੋ

Make effort

ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ

Make up day/homework

ਿਾਧੂ ਤਦਨ / ਹੋਮਿਰਕ ਬਣਾਉ
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Make-up test

ਮੇਕ-ਅਪ ਟੈਸਟ, ਕਲਾਸ ਤਿੱ ਚ ਟੈਸਟ ਤਮੱ ਸ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ

Maladjustment

ਅਸ਼ੁੱ ਧਤਾ, ਅਪਾਹਜਤਾ,ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ,ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ,ਮਾੜ੍ਾ ਪਰਬੰਧਨ

Management

ਪਰਬੰਧਨ

Manager

ਮੈਨੇਜਰ, ਪਰਬੰਦਕ

Mandatory

ਲਾਜ਼ਮੀ

Manifestation Determination

ਪਰਗਟਾਿੇ ਦਾ ਤਨਰਣਾ

Manipulative materials

ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਮੱ ਗਰੀ

Manslaughter

ਕਤਲੇ ਆਮ

Marihuana

ਭੰ ਗ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੰ ਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ

Masters degree

ਮਾਸਟਰਸ ਤਡਗਰੀ

Mastery level

ਮਾਸਟਰ ਪੱ ਧਰ

Match

ਜੋੜ੍ੀਦਾਰ , ਮੁਕਬਲਾ

Match colors

ਰੰ ਗ ਮੇਲ

Math applications

ਗਤਣਤ ਕਾਰਜ

Math calculation

ਗਤਣਤ ਦੀ ਗਣਨਾ

Math composite

ਮੈਥ ਕੰ ਪੋਤਜ਼ਟ, ਇੱ ਕ ਪੂਰੀ ਸੰ ਤਖਆ ਤਜਸ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਅੰ ਕਾਂ ਨਾਲ ਤਬਲਕੁਲ
ਿੰ ਤਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

Math facts

ਗਤਣਤ ਦੇ ਤੱ ਥ

Math readiness skills

ਗਤਣਤ ਦੀ ਤਤਆਰੀ ਦੇ ਹੁਨਰ

Math reasoning

ਗਤਣਤ ਤਰਕ

Math regrouping

ਗਤਣਤ ਮੁੜ੍

Math Strands

ਤਗਣਤੀ ਭਾਿਨਾ, ਤਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ

Mathematics Frameworks

ਗਤਣਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ

Measles

ਖਸਰਾ

Measurable

ਮਾਪਣਯੋਗ

Measurable Annual Goal

ਮਾਪਣਯੋਗ ਸਲਾਨਾ ਟੀਚਾ

Mechanics ( in writing)

ਮਕੈਤਨਕ (ਤਲਖਤੀ ਰੂਪ ਤਿੱ ਚ), ਤਲਖਣ ਦੀ ਕਲਾ

Media

ਮੀਡੀਆ, ਸੰ ਚਾਰ

Media center

ਸੰ ਚਾਰ ਮਾਤਧਅਮ

Media Literacy

ਸੰ ਚਾਰ ਮਾਤਧਅਮ ਸਾਖਰਤਾ

Media specialist

ਮੀਡੀਆ ਮਾਹਰ

Mediation

ਤਿਚੋਲਗੀ, ਤਿਚੋਲਾ, ਮਾਤਧਅਮ

Medical history

ਮੈਡੀਕਲ/ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਤਹਾਸ

Medically Fragile children

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੱ ਚੇ

Meet (expectations)

ਤਮਲੋ (ਉਮੀਦਾਂ)

Meet the needs

ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ

Meeting was adjourned

ਮੀਤਟੰ ਗ ਮੁਲਤਿੀ ਕਰ ਤਦੱ ਤੀ ਗਈ

Meeting was called to order

ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮੀਤਟੰ ਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ
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Membership

ਸਦੱ ਸਤਾ

Memorial day

ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਦਨ

Mental ability impairment

ਮਾਨਤਸਕ ਯੋਗਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

Mental age

ਮਾਨਤਸਕ ਉਮਰ

Mental health

ਤਦਮਾਗੀ ਤਸਹਤ

Mental retardation

ਮਾਨਤਸਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

Mentally handicapped

ਮਾਨਤਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ

Mentally retarded – moderate

ਮਾਨਤਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰ ਿਾਤਰਆ - ਮੱ ਧਮ

Mentally retarded – severe

ਮਾਨਤਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਟਾ - ਗੰ ਭੀਰ

Mentor (to)

ਸਲਾਹਕਾਰ (ਤੋਂ)

Middle school

ਤਮਡਲ ਸਕੂਲ

Mild Intellectual Disabilities (MID)

ਮਾਮੂਲੀ ਬੌਤਧਕ ਅਯੋਗਤਾ (ਐਮਆਈਡੀ)

Mild mental retardation

ਹਲਕੀ ਮਾਨਤਸਕ ਗੜ੍ਬੜ੍ੀ

Milestones (new test in GA)

ਮੀਲ ਪੱ ਥਰ (ਜੀਏ ਤਿੱ ਚ ਨਿਾਂ ਟੈਸਟ)

Millage

ਮੀਲ ਸੰ ਤਖਆ

Mimic

ਨਕਲ / ਨਕਲਚੀ

Mindful

ਚੇਤਨ

Minimum qualifications

ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਯੋਗਤਾ

Minor

ਨਾਬਾਲਗ

Minority students

ਘੱ ਟ ਤਗਣਤੀ ਦੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀ

Misarticulation

ਗ਼ਲਤ

Misbehavior, misconduct

ਦੁਰਤਿਿਹਾਰ, ਦੁਰਾਚਾਰ

Misdemeanor

ਕੁਕਰਮ

Misery

ਦੁੱ ਖ

Misinterpretation

ਗਲਤ ਤਿਆਤਖਆ

Misleading

ਗੁੰ ਮਰਾਹ

Mission statement

ਤਮਸ਼ਨ ਤਬਆਨ

Mistrial

ਗ਼ਲਤ ਟਰਾਇਲ

Misunderstanding

ਗਲਤਫਤਹਮੀ

Mnemonics

ਸਮਾਰਕ, ਯਾਦਸ਼ਤ

Mode

ਢੰ ਗ, ਤਰੀਕ,ਅੰ ਦਾਜ਼

Moderate Intellectual Disabilities
(MOID)
Modifications

ਦਰਤਮਆਨੀ ਬੌਤਧਕ ਅਯੋਗਤਾ (ਐਮਓਆਈਡੀ)

Moles

ਮੋਲ, ਮੱ ਸਾ

Money order

ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ

Monitor

ਤਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ

Monitoring (a student)

ਤਨਗਰਾਨੀ (ਇੱ ਕ ਤਿਤਦਆਰਥੀ)

ਸੋਧ

39

National Accreditation of Educational Translators and Interpreters of Spoken Languages
P.O. Box 944 Snellville GA 30078 naetisl@gmail.com www.naetisl.org

Monitoring (progress)

ਤਨਗਰਾਨੀ (ਤਰੱ ਕੀ)

Monitoring device

ਤਨਗਰਾਨੀ ਜੰ ਤਰ

Monkey bars

ਲਮਕਣ ਿਾਲੇ ਡੰ ਡੇ

Mood disorder

ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਤਿਕਾਰ/ ਤਚੱ ਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ

Moreover

ਇਲਾਿਾ

Morpheme

ਮੋਰਤਫਮ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਹੱ ਸਾ

Morphology

ਰੂਪ ਤਿਤਗਆਨ

Motivated learner

ਪਰੇਤਰਤ ਤਸਤਖਅਕ

Motor impairment

ਮੋਟਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

Motor skills

ਮੋਟਰ ਹੁਨਰ

Multidisciplinary team

ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ

Multimedia viewing

ਬਹੁਤ ਮਾਤਧਅਮ ਿੇਖਣਾ

Multiple choice test

ਬਹੁ ਚੋਣ ਟੈਸਟ

Multiple disabilities

ਕਈ ਅਯੋਗਤਾ

Multiple indicators

ਬਹੁ ਸੰ ਕੇਤਕ

Multiple-step directions

ਕਈ -ਤਦਸ਼ਾ ਤਨਰਦੇਸ਼

Mute

ਚੁੱ ਪ

Mutually agreeable

ਆਪਸੀ ਸਤਹਮਤ

N
N/A (Not Applicable)

N / A (ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ)

Name calling

ਨਾਮ ਬੁਲਾਉਣਾ

Native country

ਮੂਲ ਦੇਸ਼/ ਜੱ ਦੀ ਦੇਸ਼

Native language

ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ

Nearsighted

ਅੱ ਖਾਂ ਦੀ ਨੇੜ੍ੇ ਦੀ ਤਨਗਹਾ

Needs assessment

ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

Negligence

ਅਣਗਤਹਲੀ

Neighboring school

ਨੇੜ੍ਲਾ ਸਕੂਲ

Network

ਨੈੱਟਿਰਕ, ਕੜ੍ੀ

Network (to)

ਨੈੱਟਿਰਕ (ਤੋਂ), ਕੜ੍ੀ

Neurological Impairment

ਤਦਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

Newcomer center (for students)

ਨਿੇਂ ਆਉਣ ਿਾਤਲਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ (ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ)

Newsletter

ਅਖਬਾਰ

Nits – lice

ਤਨੱਟਸ - ਜੂਆਂ

No Carbon Required Copy (NCR)

ਅਸਲੀ ਕਾਗਜ ਤਿੱ ਚ ਕਾਪੀ ਤਲਆਓ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ (ਐਨਸੀਆਰ)
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No Child Left Behind

ਕੋਈ ਬੱ ਚਾ ਤਪੱ ਛੇ ਨਹੀਂ

No later than

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ

Non discriminatory statement

ਗੈਰ ਪੱ ਖਪਾਤੀ ਤਬਆਨ

Non-ambulatory

ਗੈਰ-ਸੰ ਚਾਲਕ

Non-attainment area

ਗੈਰ-ਪਰਾਪਤੀ ਖੇਤਰ

Non-competitive

ਗੈਰ-ਪਰਤੀਯੋਗੀ

Non-compliant (related to law/rule)

ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ (ਕਾਨੂੰਨ / ਤਨਯਮ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਤਧਤ)

Non-compliant (student)

ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ (ਤਿਤਦਆਰਥੀ)

Non-English proficient

ਗੈਰ-ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤਨਪੁੰ ਨ

Non-profit

ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ

Non-verbal

ਗੈਰ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ

Non-verbal cognitive skills

ਗੈਰ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਗਆਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹੁਨਰ

Nonverbal test

ਬੱ ਤਚਆਂ ਲਈਜੋ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਿੇ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ

Norm referenced results

ਸਧਾਰਣ ਹਿਾਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

No-show report

ਨਾ ਆਏ ਬੰ ਤਦਆ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

Notarization

ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ

Notarized

ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼

Note (to)

ਕੁਜ਼ ਤਲਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਾ ਤਧਆਨ ਕਰਨਾ (ਨੂੰ)

Notice

ਸੂਚਨਾ

Numbness

ਸੁੰ ਨ

Nunchahka

ਇੱ ਕ ਜਪਾਨੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਹਤਥਆਰ

Nursery school

ਛੋਟੇ ਬੱ ਤਚਆਂ ਦਾ ਤਿਤਦਆਤਲਆ

Nurturing

ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ

O
Obscene act

ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਨੂੰਨ, ਕਰਤੂਤ

Obvious

ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੈ

Occupational therapy and physical
therapy services
Off campus activities

ਤਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਸੇਿਾਿਾਂ

Off the record

ਤਰਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ

Offender

ਅਪਰਾਧੀ

Offense

ਅਪਰਾਧ

Offenses leading to suspension or
expulsion
Office hours

ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੱ ਢੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਅਪਰਾਧ

ਸਕੂਲੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆ ਗਤੀਤਿਧੀਆਂ

ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਮਾ
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Office of Health and Social Service

ਤਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਿਾ ਦੇ ਦਫਤਰ

Office of the Executive Director for
Administration and Policy
Officers

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਫਤਰ

Official Code of Georgia Annotated

ਜਾਰਜੀਆ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰਤ ਕੋਡ

Off-site programs

ਜਗਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਰੋਗਰਾਮ

On call

ਕਾਲ 'ਤੇ

On duty

ਕੰ ਮ ਤੇ

On target

ਤਨਸ਼ਾਨਾ 'ਤੇ

On task

ਕੰ ਮ ਤੇ

On the assumption that

ਇਸ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਤਕ

On the whole

ਕੁਲ ਤਮਲਾਕੇ

One-on-one assistance

ਇਕ-ਤੇ-ਇਕ ਸਹਾਇਤਾ

One-step word math problems

ਇੱ ਕ-ਪੜ੍ਾਅ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗਤਣਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਤਸਆਿਾਂ

One-to-one matching

ਇਕ-ਤੋਂ-ਇਕ ਮੇਲ

Ongoing

ਚਲ ਤਰਹਾ ਹੈ

On-line

ਆਨ-ਲਾਈਨ, ਤਨਜਤਮਤ

On-line resources

ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਰੋਤ

Onset

ਆਰੰ ਭ

On-the-job training (OJT)

ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਤਸਖਲਾਈ (OJT)

Open enrollment

ਖੁੱ ਲੇ ਦਾਖਲੇ

Open house

ਖੁੱ ਲਾ ਘਰ

Open mind (with an )

ਖੁੱ ਲਾ ਮਨ (ਇਕ ਨਾਲ)

Open-ended questions

ਖੁੱ ਲੇ ਸਿਾਲ

Opening activities

ਗਤੀਤਿਧੀਆਂ ਖੋਲਹਣਾ

Opening ceremony

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ

Oppositional Defiant Disorder (ODD)

ਤਿਰੋਧੀ ਪੱ ਖਪਾਤੀ ਤਿਕਾਰ (ODD)

Or (this “or” the other)

ਜਾਂ (ਇਹ “ਜਾਂ” ਦੂਸਰਾ)

Oral language readiness skills

ਮੌਤਖਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਤਆਰੀ ਦੇ ਹੁਨਰ

Oral language skills

ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ

Oral structure adequate for speech
purposes
Order

ਬੋਲਣ ਲਈ ਢੁਕਿਾਂ ਢਾਂਚਾ

Organizational skills

ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਹੁਨਰ

Orthopedically impaired

ਹੱ ਥ, ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਅਯੋਗਤਾ

Other Health Impairment (OHI)

ਹੋਰ ਤਸਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (ਓ.ਐੱਚ.ਆਈ.)

Out of school suspension

ਤਕ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਰਤਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Outdoor play

ਬਾਹਰੀ ਖੇਡ

Outline (to)

ਰੂਪਰੇਖਾ (ਤੋਂ)

ਅਤਧਕਾਰੀ

ਆਰਡਰ, ਹੁਕਮ
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Outpatient

ਹਸਪਤਾਲ ਤਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਬਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ

Outreach (to do)

ਪਹੁੰ ਚ (ਕਰਨ ਲਈ)

Outreach services

ਪਹੁੰ ਚ ਸੇਿਾਿਾਂ

Outside counseling

ਬਾਹਰੀ ਸਲਾਹ

Over the counter medication (OTC)

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਤਬਨਾ ਦਿਾਈ ਲੈ ਣੀ (ਓਟੀਸੀ)

Overachievers

ਓਿਰੈਚੀਿਰ

Overactive

ਓਿਰੈਕਤਟਿ

Overall

ਕੁੱ ਲ ਤਮਲਾ ਕੇ

Overbite

ਬਹੁਤ ਤਜਆਦਾ

Overbook

ਓਿਰਬੁੱ ਕ, ਲੋ ੜ੍ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਬੁੱ ਕ ਕੀਤਾ

Overcrowding

ਤਜਆਦਾ ਭੀੜ੍ ਹੋਣਾ

Overdraft

ਓਿਰਡਰਾਫਟ, ਖਾਤੇ ਤਿਚ ਜਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਤਜਆਦਾ ਕੱ ਢਿਾ ਲੈ ਣਾ

Overhead projector

ਓਿਰਹੈੱਡ ਪਰੋਜੈਕਟਰ, ਉਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਿੱ ਡੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨ

Overlap

ਓਿਰਲੈ ਪ, ਿੱ ਧ ਕੇ

Override (to)

ਰੱ ਦ ਕਰਨਾ (ਤੋਂ)

Oversensitive

ਓਿਰਸੈਨਸੀਤਟਿ, ਬਹੁਤ ਸਿੇਦਨਸ਼ੀਲ

Oversight committee

ਤਨਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ

Overview

ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

Overwhelm

ਹਾਿੀ/ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਤਜਆਦਾ

Overwhelming

ਜਬਰਦਸਤ

Ownership

ਮਾਲਕੀਅਤ

P
Pace

ਗਤੀ

Pair

ਜੋੜ੍ਾ

Palmar grasp

ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹਥੇਲੀ ਉਪਰ ਕੁਜ ਘੁੱ ਟ ਕੇ ਫੜ੍ਨਾ

Pamphlet

ਪੈਂਫਤਲਟ

Panel discussion

ਪੈਨਲ ਦੀ ਚਰਚਾ

Parallel play

ਪੈਰਲਲ ਖੇਡ
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Paraphernalia

ਪੈਰਾਫੈਰਨਾਲੀਆ

Paraprofessional

ਪੈਰਾਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ

Parent

ਮਾਪੇ

Parent (to)

ਮਾਪੇ (ਤੋਂ)

Parent advisory committee

ਮਾਤਪਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ

Parent as teachers program

ਅਤਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਜੋਂ ਮਾਪੇ

Parent center

ਪੇਰੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਮਾਤਪਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਿਾਲਾ ਸਥਾਨ

Parent Instructional Support
Coordinator
Parent involvement policy

ਤਸੱ ਤਖਆ ਸੰ ਬੰ ਦੀ ਮਾਤਪਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਾਰਨ ਿਾਲਾ

Parent Liaison

ਮਾਤਪਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਾਣ ਿਾਲਾ

Parent outreach associate

ਮਾਤਪਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਿਾਲਾ ਸਾਥੀ

Parent Portal

ਪੇਰੈਂਟ ਪੋਰਟਲ, ਮਾਤਪਆਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਪੇਜ

Parent Teacher Association

ਮਾਤਪਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸੰ ਸਾਂਥਾ

Parent’s night

ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤਿਚ ਮਾਤਪਆਂ ਦਾ ਇਕੱ ਠ

Parentage

ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ

Parental

ਮਾਤਾ ,ਦਾਦਕਾ

Parental notification

ਮਾਤਪਆਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ

Parenthood

ਮਾਤਾ ਤਪਤਾ

Parenting

ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ

Parenting program

ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਪਰੋਗਰਾਮ

Parents’ Rights Brochure

ਮਾਤਪਆਂ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ ਤਕਤਾਬਚਾ

Parent-teacher conference

ਮਾਪੇ-ਅਤਧਆਪਕ ਕਾਨਫਰੰ ਸ

Parole

ਪੈਰੋਲ

Parolee

ਪੈਰੋਲੀ

Part time employment

ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

Partner

ਸਾਥੀ

Partnership (to form a)

ਭਾਈਿਾਲੀ (ਬਣਾਉਣ ਲਈ)

Partnerships in education

ਤਸੱ ਤਖਆ ਤਿਚ ਭਾਈਿਾਲੀ

Pass or fail

ਸਫਲ ਜਾਂ ਅਸਫਲ

Passage comprehension

ਬੀਤਣ ਦੀ ਸਮਝ

Passing score

ਪਾਸ ਅੰ ਕ

Pat-a-Cake

ਪੈਟ-ਏ-ਕੇਕ

Pathologist

ਪੈਥੋਲੋਤਜਸਟ, ਰੋਗ ਜਾਨਣ ਿਾਲਾ, ਕੋਈ ਖੋਜੀ, ਮਾਹਰ ਤਿਅਕਤੀ

Pattern

ਪੈਟਰਨ , ਨਮੂਨਾ

Peabody Individual Achievement Test

ਤਿੱ ਤਦਅਕ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਤਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਤਨਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਪ ਦੰ ਡ

Peer assistance

ਹਮਉਮਰ ਸਹਾਇਤਾ

Peer counseling

ਹਮਉਮਰ ਜਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਅ ਕਰਨਾ

ਮਾਤਪਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੀਤੀ
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Peer pressure

ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ

Peer tutoring

ਹਮਉਮਰ ਬੱ ਤਚਆਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ

Pellet guns

ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ

Penalty

ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

Penmanship

ਸਜ਼ਾ

Pepper spray

ਤਮਰਚ ਸਪਰੇਅ

Per diem

ਪਰਤੀ ਤਦਨ

Per os (Latin)

ਪਰ ਓਸ (ਲਾਤੀਨੀ)

Percentile

ਪਰਤੀਸ਼ਤ

Percentile rank

ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਰੈਂਕ

Percentile score

ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੋਰ

Perceptual age

ਸਮਝਦਾਰੀ ਉਮਰ

Performance

ਪਰਦਰਸ਼ਨ

Performance assessments

ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ

Performance Level

ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱ ਧਰ

Performing arts

ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ

Peripheral devices

ਕੰ ਤਪਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁਤੜ੍ਆ ਉਪਕਰਣ

Perjury

ਝੂਠਾ

Permanent Record

ਸਥਾਈ ਤਰਕਾਰਡ

Perpetrator

ਗੁੰ ਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਿਾਲਾ

Persistent hearing loss

ਤਨਰੰ ਤਰ ਸੁਣਿਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

Personal agendas

ਤਨੱਜੀ ਏਜੰ ਡਾ

Personal injury

ਤਨੱਜੀ ਸੱ ਟ

Pervasive Developmental Disorder

ਤਿਆਪਕ ਤਿਕਾਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਤਿਕਾਰ

Pet student

ਪਾਲਤੂ ਤਿਤਦਆਰਥੀ

Petition

ਯਾਚਕਾ, ਆਿੇਦਨ ,ਪਟੀਸ਼ਨ ,ਗੁਜਾਰਸ਼

Petition (to file a )

ਪਟੀਸ਼ਨ (ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ)

Petitioner

ਪਟੀਸ਼ਨਰ

Phonemic awareness

ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੋਤੜ੍ਆ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

Phonemic sequencing errors

ਫੋਨਤਮਕ ਕਰਮ ਗਲਤੀਆਂ

Phonics

ਧੁਨੀ

Phonological error patterns

ਬੋਲਾਂ ਦੀਆ ਅਿਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਧੁਨੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ

Phonological process delays

ਬੋਲਾਂ ਦੀਆ ਅਿਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਧੁਨੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਤਿੱ ਚ ਦੇਰੀ

Physical assault

ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ

Physical Impairment

ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

Physical prompts

ਸਰੀਰਕ ਤੋਰ ਤੇ ਪਰੇਤਰਤ ਕਰਨਾ

Physical therapy

ਸਰੀਰਕ ਉਪਚਾਰ

Physically disabled

ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਯੋਗ
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Picture board

ਤਸਿੀਰ ਬੋਰਡ

Picture dictionary

ਤਸਿੀਰ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼

Picture exchange communication

ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱ ਥ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਤਸਿੀਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਾ

Piercing

ਤਿੰ ਨਹਣਾ

Pigeonhole (to)

ਤਪਜਨਹੋਲ (ਤੋਂ), ਭਤਿੱ ਖ ਦੇ ਤਿਚਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱ ਖੋ.

Pilot program

ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾਮ , ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਗਤੀਤਿਧੀ

Pilot test

ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਗਤੀਤਿਧੀ ਟੈਸਟ

Pincer grasp

ਇੰ ਡੈਕਸ ਤਫੰ ਗਰ ਅਤੇ ਅੰ ਗੂਠੇ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ.

Pipecleaner

ਪਾਈਪਕਲੀਨਰ, ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨਿਾਲੇ

Pitch

ਤਪੱ ਚ, ਸੁਰ

Place value

ਸਥਾਨ ਮੁੱ ਲ

Placement

ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ, ਸਥਾਪਨਾ

Placement Consent Form

ਸਥਾਪਨਾ ਸਤਹਮਤੀ ਫਾਰਮ

Placement options

ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ

Placement test

ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਟੈਸਟ, ਸਥਾਪਨਾ ਟੈਸਟ

Plaintiff

ਮੁਦਈ, ਫਤਰਆਦੀ

Planning

ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ

Plantar grasp reflex

ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

Play hooky

ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਸਪੱ ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬਗੈਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਛੁੱ ਟੀ ਕਰਨਾ

Playground

ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ

Playing fields

ਖੇਤਰੀ ਖੇਲ

Plays

ਖੇਡਦਾ ਹੈ

Plea bargain

ਸੋਦੇਿਾਜੀ

Plead guilty

ਕਸੂਰਿਾਰ

Pledge of allegiance to the flag

ਝੰ ਡੇ ਪਰਤੀ ਿਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਣ ਤਲਆ

Plot graph

ਰੂਪ ਰੇਖਾ

Policies and procedures

ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਤਕਤਰਆਿਾਂ

Policy

ਨੀਤੀ ਨੂੰ

Policy-making bodies

ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ

Pop-Up Blocker

ਪੌਪ-ਅਪ ਬਲੌ ਕਰ, ਕੰ ਤਪਊਟਰ ਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਇਸ਼ਤਤਹਾਰ ਰੋਕਣਾ

Pop-up book

ਅਚਾਨਕ ਖੁੱ ਲਣ ਿਾਲੀ ਤਕਤਾਬ

Portfolio

ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਇਕੱ ਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Positive behavior intervention

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਿਿਹਾਰ ਦਖਲ

Positive behavior reinforcement

ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਿਿਹਾਰ

Positive behavioral supports

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਿਿਹਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮਰਥਨ

Positive feedback

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

Post office box

ਪੋਸਟ ਆਤਫਸ ਬਾਕਸ, ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ਤਿਚ ਡੱ ਬਾ ਲੈ ਣਾ

Postage

ਡਾਕ
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Poster

ਪੋਸਟਰ, ਇਸ਼ਤਤਹਾਰ

Postmarked

ਪੋਸਟਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਤਗਆ, ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ

Post-secondary education

ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਸੱ ਤਖਆ

Post-testing

ਪੋਸਟ-ਟੈਸਤਟੰ ਗ, ਤਸਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਦੱ ਤੀ ਗਈ ਪਰੀਤਖਆ

Posvocalic singleton

ਪੋਸਿੋਕਤਲਕ ਤਸੰ ਗਲਟਨ

Potty chair

ਛੋਟੇ ਬੱ ਤਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਤਜਹੀ ਸੀਟ

Poverty-stricken – very poor

ਗਰੀਬੀ-ਪੀੜ੍ਤ - ਬਹੁਤ ਮਾੜ੍ੀ

Power of attorney

ਮੁਖਤਤਆਰਨਾਮਾ

Pragmatic

ਤਿਹਾਰਕ

Pragmatic language

ਤਿਹਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ

Pre-Academic

ਪਰੀ-ਅਕਾਦਤਮਕ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾ ਦਾ ਤਗਆਨ

Precinct

ਤਹਸਾਬ

Preclude

ਪੱ ਕਾ

Preferential (seating)

ਤਰਜੀਹੀ (ਬੈਠਣ)

Pre-K

ਪਰੀ-ਕੇ, ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਤਚਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ

Pre-language skills

ਪੂਰਿ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ

Pre-math skills

ਪਰੀ-ਗਤਣਤ ਦੇ ਹੁਨਰ

Prematurity

ਅਚਨਚੇਤੀ

Prerequisite

ਜਰੂਰੀ

Preschool

ਪਰੀਸਕੂਲ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱ ਤਚਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ

Preschool age

ਪਰੀਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ

Preschool Language Scale

ਪਰੀਸਕੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਪਣਾ

Present level of performance

ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱ ਧਰ

Preservative (food-related)

ਰੱ ਤਖਅਕ (ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ)

Press release

ਪੱ ਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਦੱ ਤੀ ਗਈ ਅਧਕਾਤਰਤ ਤਰਪੋਰਟ

Pretend play

ਖੇਡ ਦਾ ਤਦਖਾਿਾ ਕਰੋ

Pre-testing

ਪਰੀ-ਟੈਸਤਟੰ ਗ

Prevent

ਰੋਕਣ

Preview

ਝਲਕ

Prewriting strokes

ਪਰੀ-ਤਲਖਤ ਸਟਰੋਕ

Primary language

ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ

Prime numbers

ਪਰਮੁੱਖ ਨੰਬਰ

Primer book

ਪਰਮੁੱਖ ਤਕਤਾਬ

Principal

ਤਪਰੰ ਸੀਪਲ

Print (as in “print your name”)

ਤਲਖੋ (ਤਜਿੇਂ “ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤਲਖੋ”)

Printer

ਤਪਰੰ ਟਰ

Pro bono

ਤਨਸਿਾਰਥ

Pro re nata (Latin – PRN)

ਹਾਲਾਤ ਤਿੱ ਚ(ਲਾਤਤਨ -ਪਰਨ)
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Proactive

ਤਕਤਰਆਸ਼ੀਲ

Probate court

ਪਰੋਬੇਟ ਕੋਰਟ, ਪਰਮਾਤਣਕ ਅਦਾਲਤ

Probation

ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ, ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ

Probation officer

ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ / ਪਰੀਤਖਆ ਅਤਧਕਾਰੀ

Problem Resolution System

ਸਮੱ ਤਸਆ ਦੇ ਹੱ ਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

Problem solving (math )

ਸਮੱ ਤਸਆ ਦਾ ਹੱ ਲ (ਗਤਣਤ)

Procedural safeguards

ਕਾਰਜਪਰਣਾਲੀ ਸੁਰੱਤਖਆ

Processing

ਪਰੋਸੈਤਸੰ ਗ, ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨਾ

Processing speed

ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੀ ਗਤੀ

Professional development

ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਤਿਕਾਸ

Professional judgment

ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਤਨਰਣਾ

Proficiency

ਕੁਸ਼ਲਤਾ

Proficiency test

ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਟੈਸਟ

Profound Intellectual Disabilities (PID)

ਡੂੰ ਘੀ ਬੌਤਧਕ ਅਯੋਗਤਾ (ਪੀਆਈਡੀ)

Progress report

ਪਰਗਤੀ ਤਰਪੋਰਟ

Projected date

ਅਨੁਮਾਨਤ ਤਾਰੀਖ

Prom

ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਣਾ

Promotion

ਪਰਚਾਰ

Promotion criteria

ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ

Prompt

ਪੁੱ ਛੋ

Pronated grasp

ਪੈਨਤਸਲ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਤਿੱ ਚ ਫੜ੍ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

Prone

ਪਰੌਨ, ਤਕਲੀਫਦੇਹ,ਝੁਕਿਾਂ

Prone stander

ਪਰੋਨ ਸਟੈਂਡਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ

Proof of address

ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ

Proof of enrollment

ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ

Proofreader

ਪੂਫਰੈਡਰ, ਪੜ੍ਚੋਲ

Property owner

ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ

Pro-rate

ਪਰ-ੋ ਰੇਟ, ਅਨੁਪਾਤਕ

Prosecutor

ਿਕੀਲ

Prove

ਸਾਬਤ ਕਰੋ

Provide

ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ

Provider

ਦੇਣ ਿਾਲੇ

Proximal

ਪਰਾਕਸੀਕਲ, ਅਨੁਮਾਨਤ

Proxy

ਪਰਾਕਸੀ, ਮੁਖਤਤਆਰੀ

Pseudo-words

ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਤਲਖਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਤਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ

Psychoeducational assessment

ਮਨੋਤਿਤਗਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ

Psychological Assessment

ਮਨੋਤਿਤਗਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ
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Public hearing

ਜਨਤਕ ਸੁਣਿਾਈ

Public input

ਜਨਤਕ ਸਤਹਜੋਗ

Public School Choice

ਜਨਤਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ

Public utilities

ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ

Puffing

ਪਤਫੰ ਗ, ਬੀੜ੍ੀ ਦਾ ਧੁਆ

Pull-out activity

ਕਲਾਸ ਤਿੱ ਚੋ ਬਾਹਰ ਤਲਆ ਕੇ ਕਾਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਗਤੀਤਿਧੀਆਂ

Pull-out programs

ਕਲਾਸ ਤਿੱ ਚੋ ਬਾਹਰ ਤਲਆ ਕੇ ਜੋਜਨਾਿਾ

Punctuate

ਤਿਰਾਮ ਤਚਨ ,ਪਾਬੰ ਦ

Pupil-teacher ratio

ਤਿਤਦਆਰਥੀ-ਅਤਧਆਪਕ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ

Pure tone screening

ਸ਼ੁੱ ਧ ਟੋਨ ਜਾਂਚ

Pursuant to

ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ

Pursue (an education)

ਤਪੱ ਛਾ (ਇੱ ਕ ਤਸੱ ਤਖਆ)

Put forth

ਅੱ ਗੇ ਰੱ ਖੋ

Putty

ਪੁਟੀ, ਤਮਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਆਟੇ ਿਰਗਾ ਸੀਮੈਂਟ

Q
TOP
Quad

ਤਤਕੋਣਾ ਥਾਂ, ਕਾਲਜ ਦੀਆ ਿੱ ਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿੱ ਚ ਤਘਤਰਆ ਮੈਦਾਨ

Quadriplegia

ਚਤੁਰਭੁਜ

Qualification

ਯੋਗਤਾ

Qualify (for)

ਯੋਗਤਾ (ਲਈ)

Quality Core Curriculum

ਪਾਠਕਰਮ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਗੁਣਕਾਰੀ ਤਹੱ ਸਾ

Quality time

ਗੁਣਕਾਰੀ ਸਮਾਂ

Quarter

ਕੁਆਰਟਰ, ਚੌਥਾ ਤਹੱ ਸਾ

Quartile

ਕੁਆਰਟਾਈਲ, ਚਾਰਖੂੰ ਜਾਂ, ਿਰਗ,

Queried

ਪੁੱ ਤਛਆ ਤਗਆ

Query by example

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱ ਛੋ

Questioning

ਪਰਸ਼ਨ

Quietness

ਸ਼ਾਂਤ

Quintile

ਕੁਇੰਟਲ

Quiz

ਕੁਇਜ਼, ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣਾ

Quotation

ਹਿਾਲਾ

Quotation marks

ਹਿਾਲਾ ਅੰ ਕ
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R
Racial profiling

ਨਸਲੀ ਪਰੋਫਾਈਤਲੰਗ

Racial slurs

ਨਸਲੀ ਗੰ ਦ

Random

ਬੇਤਰਤੀਬੇ

Random testing

ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਟੈਸਤਟੰ ਗ

Range

ਸੀਮਾ

Range from. . . to. . .

ਤੋਂ ਸੀਮਾ ਹੈ. . . ਨੂੰ. . .

Range of motion

ਗਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ

Ranking

ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ

Rape

ਬਲਾਤਕਾਰ

Rash

ਧੱ ਫੜ੍

Rate

ਰੇਟ

Rating

ਰੇਤਟੰ ਗ

Rating scale

ਰੇਤਟੰ ਗ ਸਕੇਲ

Ratio

ਅਨੁਪਾਤ

Rationale

ਤਰਕਸ਼ੀਲ

Raw data

ਕੱ ਚਾ ਡਾਟਾ

Raw score

ਰਾਅ ਸਕੋਰ

Razors

ਰੇਜ਼ਰ

Readiness skills

ਤਤਆਰੀ ਦੇ ਹੁਨਰ

Reading ability

ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

Reading composite

ਕੰ ਪੋਤਜ਼ਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ

Reading decoding

ਡੀਕੋਤਡੰ ਗ ਪੜ੍ਹਨਾ

Reallocation

ਪੁਨਰਿਾਸ

Reasoning

ਤਰਕ

Reassurance

ਭਰੋਸਾ

Rebate

ਛੂਟ

Receiving schools

ਸਕੂਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

Recent immigrants

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪਰਿਾਸੀ

Receptive language

ਤਰਸੈਪਤਟਿ ਭਾਸ਼ਾ

Reckless driving

ਬੇਪਰਿਾਹ ਡਰਾਈਤਿੰ ਗ

Reclassification

ਦੁਬਾਰਾ ਿਰਗੀਕਰਣ

Record

ਤਰਕਾਰਡ

Recoupment

ਅਦਾਇਗੀ
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Redistricting

ਮੁੜ੍ ਿੰ ਡਣਾ

Reentry

ਦੁਬਾਰਾ ਤਕਰਾਏ

Reevaluation

ਮੁੜ੍ ਮੁਲਾਂਕਣ

Refer (to)

ਭੇਜਣਾ (ਿੇਖੋ)

Reference

ਹਿਾਲਾ

Reference books

ਹਿਾਲਾ ਤਕਤਾਬਾਂ

Referral

ਰੈਫਰਲ, ਸਲਾਅ ਮਸ਼ਿਰਾ

Referral services

ਰੈਫਰਲ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਸਲਾਅ ਮਸ਼ਿਰਾ ਸੇਿਾਿਾਂ

Refund

ਤਰਫੰ ਡ, ਿਾਤਪਸ

Registered dietitian

ਰਤਜਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਮਾਹਰ

Registered mail

ਰਤਜਸਟਰਡ ਮੇਲ, ਤਨਬੰ ਧ ਪੱ ਤਰ

Registration

ਰਤਜਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਰਤਜਸਟਰੀ,ਪੰ ਜੀਕਰਨ

Registration form

ਰਤਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਰਤਜਸਟਰੀ ਫਾਰਮ,ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਫਾਰਮ

Regrouping (Math)

ਮੁੜ੍ ਸੰ ਗਤਠਤ (ਗਤਣਤ)

Regular education

ਤਨਯਮਤ ਤਸੱ ਤਖਆ

Regular education activities

ਤਨਯਮਤ ਤਸੱ ਤਖਆ ਦੀਆਂ ਗਤੀਤਿਧੀਆਂ

Reinforce

ਮਜਬੂਤ

Reinforcement

ਮਜਬੂਤੀ, ਧੱ ਕਾ ਕਰਨਾ

Related services

ਸਬੰ ਧਤ ਸੇਿਾਿਾਂ

Relationship

ਤਰਸ਼ਤਾ

Release

ਜਾਰੀ

Release from liability

ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ

Release of information

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ

Release time

ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

Relevant

ਢੁਕਿਾਂ

Relevant findings

ਸੰ ਬੰ ਤਧਤ ਖੋਜ

Reliable

ਭਰੋਸੇਯੋਗ

Religious objections

ਧਾਰਤਮਕ ਇਤਰਾਜ਼

Reluctant

ਤਝਜਕ

Remainder

ਬਾਕੀ

Remedial actions

ਉਪਚਾਰੀ ਤਕਤਰਆਿਾਂ

Remedial class

ਉਪਚਾਰ ਕਲਾਸ

Remediation

ਉਪਚਾਰ

Removal

ਹਟਾਉਣਾ

Remove

ਹਟਾਓ

Rephrase

ਰੀਪਰੇਸ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਹੋ

Replicate

ਦੁਹਰਾਓ

Report (to)

ਤਰਪੋਰਟ (ਨੂੰ), ਤਕਸੇ ਤਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਤਚਤ ਕਰਨਾ
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Report card

ਤਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਸਕੂਲੋ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਤਧਤ ਪੱ ਤਰ

Representative (government)

ਪਰਤੀਤਨਧੀ (ਸਰਕਾਰ)

Request for proposals

ਪਰਸਤਾਿ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

Research paper

ਤਰਸਰਚ ਪੇਪਰ

Reserve Officers Training Corps

ਤਰਜ਼ਰਿ ਅਤਧਕਾਰੀ ਤਸਖਲਾਈ ਕੋਰ

Reset (to)

ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ (ਤੋਂ)

Residency affidavit

ਤਰਹਾਇਸ਼ੀ ਹਲਫੀਆ ਤਬਆਨ

Residential placement

ਤਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗਹਾ

Resource and referral center

ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਲਾਅ ਕੇਂਦਰ

Resource center

ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ

Resource person

ਸਰੋਤ ਤਿਅਕਤੀ

Resource room

ਸਰੋਤ ਕਮਰਾ

Resource teacher

ਸਰੋਤ ਅਤਧਆਪਕ

Restituition

ਰੋਕ

Restroom stalls

ਬਾਥਰੂਮ, ਤਪਸ਼ਾਬ ਘਰ

Retell

ਦੁਬਾਰਾ ਦੱ ਸਣਾ

Retention

ਧਾਰਣਾ

Retrieval ability

ਪਰਾਪਤੀ ਯੋਗਤਾ

Reversal

ਉਲਟਾ

Reverse memory

ਉਲਟੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ,ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ

Review (to)

ਸਮੀਤਖਆ (ਨੂੰ)

Review panel

ਸਮੀਤਖਆ ਦਲ

Revise (to)

ਸੋਧ (ਤੋਂ)

Rezoning

ਰਜ਼ੋਤਨੰਗ, ਮੁਰੱਬਬੇਬੰਦੀ

Rideshare program

ਰਾਈਡਸ਼ੇਅਰ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਤਕਸੇ ਗੱ ਡੀ ਤਿਚ ਇਕੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ

Rifle, shotgun

ਰਾਈਫਲ, ਸ਼ਾਟਗਨ

Right of way

ਰਸਤਾ , ਕਨੂੰਨੀ ਹੱ ਕ ,ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ

Ring binder

ਤਰੰ ਗ ਬਾਈਡਰ

Risk factors (for drug use)

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ (ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ)

Risk taker

ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਣ ਿਾਲਾ

Risk-taking behaviors

ਜੋਖਮ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਤਿਿਹਾਰ

Robbery

ਡਾਕਾ

Role

ਭੂਤਮਕਾ

Role model

ਰੋਲ ਮੋਡਲ

Role play

ਭੂਤਮਕਾ ਤਨਭਾਂਦੇ

Roll call

ਰੋਲ ਕਾਲ, ਹਾਜ਼ਰੀ

Rote

ਰੱ ਟਾ

Rote count

ਰੱ ਟੇ ਨਾਲ ਤਗਣਤੀ ਕਰਨੀ
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Rough draft

ਮੋਟਾ ਖਰੜ੍ਾ

Round to the nearest dollar

ਭਾਨ ਰੱ ਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਨੋਟ

Rubber stamp

ਰਬੜ੍ ਦੀ ਮੋਹਰ

Rubella

ਰੁਬੇਲਾ/ ਖਸਰਾ

Rubrics

ਇੱ ਕ ਸਕੋਤਰੰ ਗ ਗਾਈਡ

Rule out

ਤਨਯਮ ਬਾਹਰ, ਹਟਾ ਦੇਣ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ

Rules and regulations

ਤਨਯਮ ਅਤੇ ਤਿਤਨਯਮ

Runaway youth

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਘਰੋਂ ਦੌੜ੍ ਜਾਣਾ

Running records

ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ

Run-on sentences

ਉਹ ਿਾਕ ਤਜਹਨਾਂ ਤਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਤਿਤਸ਼ਆਂ ਤੇ ਤਲਤਖਆ ਹੁੰ ਦਾ ਪਰ ਤਿਰਾਮ ਤਚੰ ਨਹ ਤੋਂ ਤਬਨਾਂ

S
S – blend omissions

ਐੱਸ - ਤਮਲਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ

Safe and drug free schools and
communities
Safeguard (to)

ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ

Safety harness

ਸੁਰੱਤਖਆ ਦਾ ਉਪਯੋਗ

Safety signs

ਸੁਰੱਤਖਆ ਦੇ ਤਚੰ ਨਹ

Salking

ਤਪੱ ਛਾ ਕਰਨਾ

Satisfactory academic progress

ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਤਿੱ ਤਦਅਕ ਤਰੱ ਕੀ

Saturday school

ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਸਕੂਲ

Save the date

ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਰਖ ਲੋ

Scale (of consequences)

ਸਕੇਲ (ਨਤੀਜੇ ਦੇ)

Scaled results / scores

ਸਕੇਲ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜੇ / ਸਕੋਰ

Scanner

ਸਕੈਨਰ

Scantron ballot

ਸਕੈਨਟਰੋਨ ਬੈਲਟ/ ਿੋਟਾਂ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਸਿਾਲ

Schedule

ਸਮਾਸੂਚੀ, ਕਾਰਜ - ਕਰਮ

Scholar

ਤਿਦਿਾਨ

Scholastic Achievement Test (SAT)

ਸਕਾਤਲਸਤਟਕ ਅਚੀਿਮੈਂਟ ਟੈਸਟ (SAT)

Scholastic Aptitude Test (SAT)

ਸਕਾਤਲਸਤਟਕ ਆਤਪਟੁਇਡ ਟੈਸਟ (SAT), ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇਮਤਤਹਾਨ

School accountability report card

ਸਕੂਲ ਜਿਾਬਦੇਹੀ ਤਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ

School administrator

ਸਕੂਲ ਪਰਬੰਧਕ

School attendance area

ਸਕੂਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ

School based

ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਤ

School board

ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ

ਸੇਫਗਾਰਡ (ਤੋਂ), ਸੁਰੱਤਖਆ ਕਰਨਾ
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School bus driver

ਸਕੂਲ ਬੱ ਸ ਡਰਾਈਿਰ

School bus stop

ਸਕੂਲ ਬੱ ਸ ਅੱ ਡਾ

School campus

ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ

School catchments / cluster areas

ਸਕੂਲ ਕੈਚਮੈਂਟ / ਸਮੂਹ

School choice

ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ

School climate / environment

ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ / ਿਾਤਾਿਰਣ

School Council

ਸਕੂਲ ਕਾਉਂਸਲ

School Counselor

ਸਕੂਲ ਕਾਉਂਸਲਰ

School day

ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਦਨ

School facilities

ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ

School history

ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਤਤਹਾਸ

School holiday

ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ

School improvement plan

ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ

School improvement team

ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰ ਟੀਮ

School leadership council

ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਤਸ਼ਪ ਕਾਉਂਸਲ

School of attendance

ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਕੂਲ
ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਤਿੱ ਚ ਇਕੱ ਠੇ

School of fish
School placement

ਸਕੂਲ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ, ਸਕੂਲ ਤਿਚ ਰੱ ਖਣਾ

School psychologist

ਸਕੂਲ ਮਨੋਤਿਤਗਆਨੀ

School records

ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਰਕਾਰਡ

School Resource Officer

ਸਕੂਲ ਸਰੋਤ ਅਤਧਕਾਰੀ

School site

ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਈਟ

School social worker

ਸਕੂਲ ਸਮਾਜ ਸੇਿਕ

School year

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ

School-age children

ਸਕੂਲ-ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ

Schools of choice

ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਸਕੂਲ

School-wide programs

ਸਕੂਲ-ਤਿਆਪੀ ਪਰੋਗਰਾਮ

Science curriculum

ਤਿਤਗਆਨ ਪਾਠਕਰਮ

Science fairs

ਤਿਤਗਆਨ ਮੇਲੇ

Scope

ਸਕੋਪ, ਸੀਮਾ

Scores

ਸਕੋਰ, ਅੰ ਕ

Screening

ਸਕਰੀਤਨੰਗ/ ਪਰੀਕਸ਼ਣ

Screening program

ਪਰੀਕਸ਼ਣ ਪਰੋਗਰਾਮ

Sealed and stamped

ਸੀਲ ਅਤੇ ਮੋਹਰ

Search a student

ਇੱ ਕ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ

Search warrant

ਖੋਜ ਿਾਰੰ ਟ

Second language acquisition

ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਾਪਤੀ

Section 504 of the Rehabilitation Act

ਪੁਨਰਿਾਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 504
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Seize (to)

ਜ਼ਬਤ ਕਰੋ (ਤੋਂ)

Selective mutism

ਚੁਣੀ ਚੋਣ

Selective service (register with)

ਚੋਣਿੀਂ ਸੇਿਾ (ਰਤਜਸਟਰ ਕਰੋ)

Self defense

ਸਿੈ - ਰੱ ਤਖਆ

Self-Advocacy

ਸਿੈ-ਿਕਾਲਤ

Self-awareness

ਸਿੈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ

Self-contained classroom

ਸਿੈ-ਤਨਰਭਰ ਕਲਾਸਰੂਮ

Self-employed

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ

Self-esteem

ਸਿੈ ਮਾਣ

Self-evaluating/assessing

ਸਿੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ / ਮੁਲਾਂਕਣ

Self-help

ਸਿੈ-ਸਹਾਇਤਾ

Self-image

ਸਿੈ-ਤਚੱ ਤਰ

Self-motivated

ਸਿੈ-ਪਰੇਤਰਤ

Self-report

ਸਿੈ-ਤਰਪੋਰਟ

Self-study

ਸਿੈ-ਅਤਧਐਨ

Self-worth

ਸਿੈ-ਮੁੱ ਲਿਾਨ

Semantics

ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ

Seminar

ਸੈਮੀਨਾਰ

Sending school

ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਤਰਹਾ ਹੈ

Senior

ਸੀਨੀਅਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ

Seniority

ਬਜ਼ੁਰਗਤਾ

Sense of community

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਿਨਾ

Sensible

ਸਮਝਦਾਰ

Sensory / Deaf-Blind Impairment

ਸੰ ਿੇਦਨਾ / ਬੋਲੇ-ਅੰ ਨਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

Sensory / Hearing Impairment

ਸੰ ਿੇਦਨਾ / ਘੱ ਟ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

Sensory / Vision Impairment

ਸੰ ਿੇਦਨਾ / ਅੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਤਦਸਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

Sensory motor skills

ਸੰ ਿੇਦੀ ਮੋਟਰ ਹੁਨਰ

Sentence completion

ਿਾਕ ਪੂਰਾ

Sequence (to)

ਕਰਮ (ਤੋਂ)

Set forth

ਅੱ ਗੇ ਤੈਅ ਕਰੋ

Settlement

ਬੰ ਦੋਬਸਤ

Severe

ਗੰ ਭੀਰ

Severe disciplinary action

ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਿਾਈ

Severe intellectual disabilities (SID)

ਗੰ ਭੀਰ ਬੌਤਧਕ ਅਪੰ ਗਤਾ (SID)

Severe language disorder

ਗੰ ਭੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤਿਕਾਰ

Severe learning disability

ਗੰ ਭੀਰ ਤਸੱ ਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ

Severely delayed

ਸਖਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ

Sex offender

ਤਲੰਗ ਅਪਰਾਧੀ
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Sexting

ਸੈਕਤਸੰ ਗ, ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣੇ

Sexual abuse

ਤਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ

Sexual assault

ਤਜਨਸੀ ਹਮਲਾ

Sexual harassment

ਤਜਨਸੀ ਛੇੜ੍ - ਛਾੜ੍

Sexual misconduct

ਤਜਨਸੀ ਬਦਸਲੂਕੀ

Shared decision making process

ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ

Shelter

ਪਨਾਹ

Sheltered English class

ਅਕਾਦਤਮਕ ਤਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਿਾਲੀ ਕਲਾਸ

Sheriff’s office

ਸ਼ੈਤਰਫ ਦਾ ਦਫਤਰ

Short answers (for tests)

ਛੋਟੇ ਜਿਾਬ (ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ)

Short attention span

ਥੋੜ੍ੀ ਦੇਰ ਤਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਮਆਦ

Short days

ਥੋੜ੍ੇ ਤਦਨ

Shortfall

ਘਾਟ

Shortly

ਜਲਦੀ

Short-term memory

ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ

Short-term out of school suspension

ਥੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ

Sibling rivalry

ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ

Sidewalk

ਪਗਡੰ ਡੀ

Sight vocabulary

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਨਣ ਿਾਲੀ ਸੂਚੀ

Sight words

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ

Sign language

ਸੰ ਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ

Significance

ਮਹੱ ਤਿ

Significant

ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਣ

Sign-in sheet

ਦਸਖ਼ਤ ਸੂਚੀ

Sign-in, sign-out

ਆਉਣ -ਜਾਣ ਿੇਲੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਨੇ

Signs, symbols

ਤਚੰ ਨਹ, ਤਨਸ਼ਾਨੀਆਂ

Sippy cup

ਤਸੱ ਪੀ ਕੱ ਪ, ਪੀਣ ਲਈ ਨਲੀ ਿਾਲਾ ਤਗਲਾਸ

Sit-down

ਬੈਠ ਜਾਓ

Site administrator

ਸਾਈਟ ਪਰਬੰਧਕ

Skill

ਹੁਨਰ

Sliding scale

ਸਲਾਈਤਡੰ ਗ ਸਕੇਲ

Sling

ਲਟਕਣਾ / ਤਢੱ ਲਾ

Slip (to get to class)

ਪਰਚੀ (ਕਲਾਸ ਤਿਚ ਜਾਣ ਲਈ)

Slurred speech

ਗੰ ਦੀ ਬੋਲੀ

Slurs

ਕਾਮਿਾਸਨਾ,ਧੱ ਬਾ, ਬਦਨਾਮੀ

Snack

ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ

Sneakers

ਕੱ ਪੜ੍ੇ ਦੀ ਜੁੱ ਤੀ

Snow day make-up

ਬਰਫ ਿੇਲੇ ਤਿਚ ਸਕੂਲ ਬੰ ਦ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਾਧੂ ਖੁੱ ਲਣ ਦੇ ਤਦਨ
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Social network sites (eg. Facebook)

ਸਮਾਤਜਕ ਤੋਰ ਤੇ ਜੁੜ੍ਨ ਲਈ ਕੰ ਤਪਊਟਰ ਸਾਈਟਾਂ (ਤਜਿੇਂ ਤਕ ਫੇਸਬੁੱ ਕ)

Social promotion

ਸਮਾਤਜਕ ਤਰੱ ਕੀ

Social studies

ਸਾਮਾਜਕ ਪੜ੍ਹਾਈ

Social-emotional skills

ਸਮਾਤਜਕ-ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ

Socialization skills

ਸਮਾਤਜਕੀਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ

Software

ਸਾਫਟਿੇਅਰ

Soothing

ਸੁਹਾਿਣਾ

Sophomore

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀ.

Sorority

ਦੁਖਦਾਈ

Sort

ਲੜ੍ੀਬੱ ਧ

Sound omission

ਆਿਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣਾ

Sound out (to)

ਆਿਾਜ਼ ਬਾਹਰ (ਟੂ)

Sound patterns

ਧੁਨੀ ਨਮੂਨਾ

Sounding and blending

ਆਿਾਜ਼ ਅਤੇ ਤਮਸ਼ਰਨ

Source of income

ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ

Spam

ਸਪੈਮ/ ਨਾ ਜਰੂਰੀ

Spanish speakers

ਸਪੈਤਨਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ

Spatial relations

ਸਥਾਨਕ ਸੰ ਬੰ ਧ

Speaker

ਸਪੀਕਰ

Special diploma

ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਡਪਲੋ ਮਾ

Special education

ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਤਦਆ

Special Education and Psychological
Services
Special education student

ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਸੱ ਤਖਆ ਅਤੇ ਮਨੋਤਿਤਗਆਨਕ ਸੇਿਾਿਾਂ

Specialized law enforcement services

ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ

Specially Designed Instruction

ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਦਾਇਤ

Specific Language Impairment /
disability
Specific Language Learning Disability

ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ / ਅਪੰ ਗਤਾ

Specific Learning Disability

ਖਾਸ ਤਸੱ ਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ

Specific Learning Impairment

ਖਾਸ ਤਸਖਲਾਈ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

Speech and language

ਬੋਲ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ

Speech and language evaluation

ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

Speech difficulties

ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

Speech impaired

ਸਪੀਚ ਕਮਜ਼ੋਰ

Speech Language Pathologist

ਸਪੀਚ ਭਾਸ਼ਾ ਪੈਥੋਲੋਤਜਸਟ

Speech therapy

ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਤਭਆਸ ਦਾ ਇਲਾਜ

Spelling

ਸਪੈਤਲੰਗ

Spelling bee

ਇੱ ਕ ਸਪੈਤਲੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ.

ਤਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਤਦਅਕ ਤਿਤਦਆਰਥੀ

ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤਸੱ ਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ
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Splint

ਟੁੱ ਟੀ ਹੱ ਡੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੰ ਨਨ ਿਾਲੀ ਿਸਤੂ

Spokesperson

ਬੁਲਾਰਾ

Sponsor

ਸਰਪਰਸਤ

Sports medicine

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦਿਾਈ

Spray

ਛੜ੍ਕਾਅ

Spreadsheet

ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ

Spring break

ਬਸੰ ਤ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ

Spring stick

ਬਸੰ ਤ ਦੀ ਸੋਟੀ

Squash

ਤਮੱ ਧਣਾ

Staff

ਸਟਾਫ

Staff development

ਸਟਾਫ ਦਾ ਤਿਕਾਸ

Staffing

ਸਟਾਫ

Stakeholders

ਤਹੱ ਸੇਦਾਰ

Stand against (an issue)

ਦੇ ਤਿਰੁੱ ਧ ਖੜ੍ੇ ਹੋਿੋ (ਇਕ ਮੁੱ ਦਾ)

Standard

ਸਟੈਂਡਰਡ

Standard deviation

ਤਮਆਰੀ ਭਟਕਣ

Standard score

ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੋਰ

Standardized testing

ਮਾਨਕੀਤਕਰਤ ਜਾਂਚ

Standards

ਤਮਆਰ

Stanine

ਸਟੈਨਾਈਨ

State Assigned Student Identifier

ਰਾਜ ਤਨਰਧਾਰਤ ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਪਛਾਣਕਰਤਾ

State-mandated program

ਰਾਜ-ਤਨਯਤ ਪਰੋਗਰਾਮ

Statement

ਤਬਆਨ

Stay on task

ਕੰ ਮ ਤੇ ਰਹੋ

Stay-put placement

ਜਦੋ ਤਕ ਫੈਂਸਲਾ ਨਾ ਹੋਿੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਜਿੇ ਹੈ ਓਿੇ ਰਹੂਗਾ

Steering committee

ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ

Stencil

ਸਟੈਨਤਸਲ/ਛਾਪ

Still / even

ਅਜੇ ਿੀ / ਿੀ

Stimulatory behavior

ਉਤੇਜਕ ਤਿਿਹਾਰ

Stool softener

ਟੱ ਟੀ ਨਰਮ

Storytelling

ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ

Strain

ਤਖਚਾਅ

Strand (Math, English)

ਸਟਰੈਂਡ (ਮੈਥ, ਇੰ ਗਤਲਸ਼)

Straw (drinking)

ਤਰਲ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲੀ (ਪੀਣ)

Streamline (to)

ਸਟਰੀਮਲਾਈਨ/ ਇਕਸਾਰ (ਤੋਂ)

Strengths and weaknesses

ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

Struggle

ਸੰ ਘਰਸ਼

Student achievement

ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਪਰਾਪਤੀ
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Student body

ਇਕ ਤਿਤਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾ ਤਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਤਿਤਦਆਰਥੀ

Student Conduct Code

ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਆਚਰਣ ਕੋਡ

Student Disciplinary Panel

ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪੈਨਲ

Student record

ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਤਰਕਾਰਡ

Student Referral Form

ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਰੈਫਰਲ ਫਾਰਮ

Student Services and Intervention

ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ

Student Support Team (SST)

ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ (ਐਸਐਸਟੀ)

Student teachers

ਤਿਤਦਆਰਥੀ ਅਤਧਆਪਕ

Students at risk of not meeting
promotion standards
Study habits

ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱ ਕੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

Study Hall

ਸਟੱ ਡੀ ਹਾਲ

Stun gun

ਸਟੈਨ ਗਨ

Stuttering

ਭੜ੍ਕਣਾ

Sub word units

ਉਪ ਸ਼ਬਦ ਇਕਾਈਆਂ

Subject area

ਤਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰ

Subject test

ਤਿਸ਼ਾ ਟੈਸਟ

Subjects, core

ਤਿਸ਼ੇ, ਕੋਰ

Subpoena

ਸੰ ਮਨ

Substance abuse

ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ

Substitute teachers

ਬਦਲ ਅਤਧਆਪਕ

Summer school

ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ

Superintendent

ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਪਰਬੰਧਕ

Supine

ਤਚੱ ਤ,ਚੁਫਾਲ ਲੇ ਟਣਾ

Supplement (to)

ਪੂਰਕ (ਨੂੰ)

Supplemental Educational Services

ਪੂਰਕ ਤਿਤਦਅਕ ਸੇਿਾਿਾਂ

Supplemental Security Disability
Income
Supplementary Aids and Services

ਪੂਰਕ ਸੁਰੱਤਖਆ ਅਪੰ ਗਤਾ ਆਮਦਨੀ

Supplies

ਸਪਲਾਈ

Support

ਸਹਾਇਤਾ

Support staff

ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਲਾ

Supported living

ਸਤਹਯੋਗੀ ਜੀਿਣ

Supporting details (in writing)

ਸਹਾਇਕ ਿੇਰਿੇ (ਤਲਖਤੀ ਰੂਪ ਤਿੱ ਚ)

Supporting documentation

ਸਤਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼

Surname

ਉਪਨਾਮ

Surrogate

ਪਾਲਣਹਾਰ

Survival vocabulary

ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ

Suspected abuse

ਸ਼ੱ ਕੀ ਬਦਸਲੂਕੀ

ਅਤਧਐਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ

ਪੂਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ
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Suspension

ਮੁਅੱਤਲ

Sustain

ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੋ

Swab (Q-Tip)

ਸਿੈਬ (ਤਕ Q-ਤਟਪ), ਕੰ ਨ ਸਾਫ ਕਾਰਨ ਿਾਲੇ ਤੀਲੇ

Sway

ਸਰਦਾਰੀ,ਤਸੱ ਕਾ,ਹਕੂਮਤ,ਝੂਮਣਾ,ਡੋਲਣਾ

Sweet potato

ਸ਼ਕਰਕੰ ਦੀ

Switch blade

ਸਤਿੱ ਚ ਬਲੇ ਡ

Syllabification

ਸਬਦ

Syllable reduction

ਤਸਲੇ ਬਲ ਕਟੌਤੀ

Syllable strings

ਬੰ ਨਣ ਿਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ

Sympathetic

ਹਮਦਰਦ

Synergy

ਸਤਹਯੋਗੀ

Syntaxis

ਿਾਕ ਬਣਾਉਣੇ

Syringe

ਸਤਰੰ ਜ

Systemic

ਪਰਣਾਲੀਗਤ

Systolic

ਜਦੋਂ ਤਦਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸੰ ਕੁਤਚਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ

T
Table of contents

ਤਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

Tables

ਮੇਜ਼ ,ਸੂਚੀ

Tactual

ਤਕਨੀਕੀ

Tagger

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਗਜ਼, ਪਲਾਸਤਟਕ, ਧਾਤ, ਚਮੜ੍ੇ, ਆਤਦ ਦੀ ਇੱ ਕ ਟੁਕੜ੍ਾ

Take an oath

ਇੱ ਕ ਸਹੁੰ ਲਓ

Take effect

ਪਰਭਾਿ ਲਓ

Talkative child

ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਬੱ ਚਾ

Tall tale

ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ

Tally

ਟੈਲੀ

Tandem gait

ਤੁਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਜੱ ਥੇ ਤਪਛਲੇ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਦੀ ਅੱ ਡੀ ਨੂੰ
ਛੂਹਦੀਆਂ ਹਨ.

Tantrum

ਚੜ੍ਚੜ੍ਾਪਨ, ਝੂਝੰਲਾਹਟ

Tardy (to be)

ਟਾਰਡੀ (ਹੋਣਾ)/ ਤਮੱ ਥੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ

Tardy policy

ਤਮੱ ਥੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ

Target (on)

ਟੀਚਾ (ਚਾਲੂ)

Target language

ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ

Target population

ਟੀਚੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ

Targeted specific schools

ਖਾਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ
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Taser/Stun Gun

ਟੀਜ਼ਰ / ਸਟਨ ਗਨ

Task

ਕੰ ਮ

Task force

ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ

Taunt (to)

ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਨਾ (ਨੂੰ)

Taxable income

ਕਰਯੋਗ ਆਮਦਨ

Teacher

ਅਤਧਆਪਕ

Teacher aide or assistant

ਅਤਧਆਪਕ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ

Teaching staff

ਅਤਧਆਪਕ ਸਟਾਫ

Team player

ਟੀਮ ਦਾ ਤਖਲਾੜ੍ੀ

Team spirit

ਟੀਮ ਭਾਿਨਾ

Team teaching

ਟੀਮ ਟੀਤਚੰ ਗ

Tear gas

ਅੱ ਥਰੂ ਗੈਸ

Tease (to)

ਤੰ ਗ (ਨੂੰ)

Technical diploma

ਤਕਨੀਕੀ ਤਡਪਲੋ ਮਾ

Technical school

ਤਕਨੀਕੀ ਸਕੂਲ

Teleclass

ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਣ ਿਾਲੀ ਕਲਾਸ ਤਜਸ ਤਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿੀਂ ਗੱ ਲ ਸੁਣੀ ਜਾਿੇਗੀ

Telephone tree

ਟੈਲੀਫੋਨ ਟਰੀ ਇੱ ਕ ਿੱ ਡੀ ਸੰ ਤਖਆ ਤਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸਸਟਮ

Teletypewriter (TTY)

ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਸੰ ਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਕਰਣ
(ਟੀਟੀਿਾਈ)

Template

ਫਰਮ

Temporary Assistance to Needy
Families (TANF)
Term of office

ਲੋ ੜ੍ਿੰ ਦ ਪਤਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸਹਾਇਤਾ (TANF)

Test administrator

ਟੈਸਟ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕ

Test scores

ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ

Test-taking skills

ਟੈਸਟ ਲੈ ਣ ਦੇ ਹੁਨਰ

Theft

ਚੋਰੀ

Thereafter

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

Thinking skills

ਸੋਚਣ ਦੇ ਹੁਨਰ

Thrash around with his/her body

ਸਰੀਰਕ ਧੱ ਕਾ ਮੁੱ ਕੀ

Threat of physical aggression

ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ

Throwing star

ਸੁੱ ਟਣ ਿਾਲਾ ਤਾਰਾ

Thumb drive / Flash drive

ਥੰ ਬ ਡਰਾਇਿ/ਫਲੈ ਸ਼ ਡਰਾਈਿ, ਕੰ ਤਪਊਟਰ ਦੀਆ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਾਰਨ ਿਾਲਾ ਉਪਕਰਨ

Time line

ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ

Time management

ਸਮਾਂ ਪਰਬੰਧਨ

Time out

ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ

Timed exam

ਸਮੇਂ ਤਸਰ ਪਰੀਤਖਆ

Timetable

ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ

ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਮਆਦ
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Tips

ਸੁਝਾਅ

Title I Parent Involvement Plan

ਤਸਰਲੇ ਖ I ਮਾਤਪਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯੋਜਨਾ

Title I, Title III

ਤਸਰਲੇ ਖ I, ਤਸਰਲੇ ਖ III

To be announced (TBA)

ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ (ਟੀ.ਬੀ.ਏ.)

To be determined (TBD)

ਤਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ (ਟੀਬੀਡੀ)

To be within age limits

ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੋਣਾ

To cope with

ਨਾਲ ਤਸੱ ਝਣ ਲਈ

To daydream

ਤਦਨੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈ ਣਾ

To download

ਕੰ ਤਪਊਟਰ ਤਿੱ ਚ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ

To encourage

ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਤਹਤ ਕਰਨ ਲਈ

To impeach

ਮਤਹੰ ਗਾਈ ਕਰਨ ਲਈ

To Make Effective Progress

ਪਰਭਾਿੀ ਤਰੱ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ

To point out

ਦੱ ਸਣਾ

To raise issues

ਮੁੱ ਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ

To refer

ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇਣਾ

To release information

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ

To the best of one’s knowledge

ਇਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰ ਗੇ ਤਗਆਨ ਲਈ

To the hundreds

ਸੈਂਕੜ੍ੇ ਨੂੰ

Tobacco Intervention Program

ਤੰ ਬਾਕੂ ਰੋਕੂ ਪਰੋਗਰਾਮ

Together we can make a difference

ਇਕੱ ਠੇ ਤਮਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਅੰ ਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

Tongue thrust

ਜੀਭ ਦਾ ਜ਼ੋਰ

Topic sentence

ਤਿਸ਼ਾ ਿਾਕ

Tort

ਹਾਨੀ , ਨੁਕਸਾਨ

Touch tone phone

ਦਬਾ ਕੇ ਿਰਤਣ ਿਾਲਾ ਫੋਨ

Town hall meeting

ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੀ ਮੀਤਟੰ ਗ

Track

ਟਰੈਕ/ ਲੀਕ

Track and Field

ਦੌੜ੍ਾਂ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੈਦਾਨ

Trade school

ਿਪਾਰ ਸਕੂਲ

Trainer

ਟਰੇਨਰ/ ਤਸੱ ਤਖਅਕ

Transcript

ਪਰਤੀਤਲਪੀ

Transfer Application Request Form

ਟਰਾਂਸਫਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ

Transient

ਅਸਥਾਈ

Transition

ਤਬਦੀਲੀ

Transition plan

ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

Transportation Department

ਆਿਾਜਾਈ ਤਿਭਾਗ

Transpositions

ਤਬਦੀਲੀ

Traumatic Brain/Head Injury

ਦੁਖਦਾਈ ਤਦਮਾਗ / ਤਸਰ ਦੀ ਸੱ ਟ

Tremor

ਕੰ ਬਣੀ
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Trend

ਰੁਝਾਨ

Trespass

ਗੁਸਤਾਖ

Trial

ਮੁਕੱਦਮਾ

Trigger

ਟਤਰੱ ਗਰ

Tripod grasp

ਤਤੰ ਨ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਫੜ੍ਨਾ

Truancy

ਸਚਾਈ

Truant student

ਸਖਤ ਤਿਤਦਆਰਥੀ

True – false exam

ਸਹੀ - ਗਲਤ ਪਰੀਤਖਆ

Trunk laterals (wheelchair)

ਿਹੀਲਚੇਅਰ ਦੀਆਂ ਤਪਛਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ੇ ਉਪਕਰਣ (ਿਹੀਲਚੇਅਰ)

Trustee

ਟਰੱ ਸਟੀ

Tryouts (for sports)

ਕੋਤਸ਼ਸ਼ਾਂ (ਖੇਡਾਂ ਲਈ)

Tube feeding

ਭੋਜਨ ਨਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸ਼ਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

Tuition

ਤਸੱ ਤਖਆ

Tune out

ਸੁਰ ਤਨਕਾਲਣਾ

Tutor

ਤਸੱ ਤਖਅਕ

Tutoring

ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ

Twist

ਮਰੋੜ੍

Two-way communication

ਦੋ-ਪੱ ਖੀ ਸੰ ਚਾਰ

Type II Diabetes

ਟਾਈਪ II ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਦੂਜੀ ਤਕਸਮ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ

TOP

U
TOP
Ultimately responsible

ਆਤਖਰਕਾਰ ਤਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰ

Uncooperative

ਅਸਤਹਯੋਗੀ

Uncoordinated

ਬੇਯਕੀਨੀ

Under consideration

ਤਿਚਾਰ ਅਧੀਨ

Under separate cover

ਿੱ ਖਰੇ ਕਿਰ ਹੇਠ

Underway

ਚਲ ਤਰਹਾ

Underachievement

ਅੰ ਡਰੈਤਚਿਮੈਂਟ, ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱ ਟ ਸਫਲਤਾ ਪਾਉਣਾ

Underachiever

ਅੰ ਡਰੈਚੀਿਰ, ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱ ਟ ਸਫਲਤਾ ਪਾਉਣ ਿਾਲਾ

Underbite

ਅੰ ਡਰਬਾਈਟ, ਉਪਰਲੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦੰ ਦਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣਾ

Undergraduate

ਅੰ ਡਰਗਰੈਜੁਏਟ

Underline

ਰੇਖਾ

Underlying

ਅੰ ਡਰਲਾਈੰ ਗ, ਜੋ ਥੱ ਲੇ ਤਲਤਖਆ ਹੈ , ਬੁਤਨਆਦੀ

Undersigned

ਦਸਤਖ਼ਤ
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Unduly

ਅਣਉਤਚਤ

Unexcused absences

ਬੇਲੋੜ੍ੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ

University

ਯੂਨੀਿਰਤਸਟੀ

Unless and until

ਜਦੋ ਤੱ ਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਦੋ ਤੱ ਕ

Unless otherwise stated

ਜਦ ਤੱ ਕ ਹੋਰ ਦੱ ਤਸਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ

Unpaid balance

ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ

Unpredictability

ਅਤਨਸ਼ਤਚਤਤਾ

Unsafe School Choice Option

ਅਸੁਰੱਤਖਅਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਤਿਕਲਪ

Unsteady gait

ਅਸਤਥਰ ਚਾਲ

Unwilling

ਤਤਆਰ ਨਹੀਂ

Upon my honor

ਮੇਰੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ

Upon request

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ

Upper respiratory infection

ਿੱ ਡੇ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ

Urge

ਤਾਕੀਦ

Utilities

ਸਹੂਲਤ

Utility room

ਸਹੂਲਤ ਕਮਰੇ

Utterance length

ਬੱ ਤਚਆਂ ਤਿੱ ਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮਾਪ

Utterances

ਬੋਲ-ਚਾਲ,ਕਤਹਣੀ,ਗੱ ਲ,ਕਥਨ
ਯੂਿੁਲਾ ਮਾਸ ਦਾ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਟੁੱ ਕੜ੍ਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਤਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਟਕਦਾ ਹੈ

Uvula

TOP

V
Valedictorian

ਤਿਦਾਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਤਿਤਦਆਰਥੀ

Vandalism

ਗੁੰ ਡਾਗਰਦੀ

Vandalize

ਭੰ ਨਤੋੜ੍

Verbal turn-taking skills

ਿਾਰੀ ਤਸਰ ਦੂਜੇ ਦੀਆ ਗੱ ਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੱ ਸਣੀਆਂ

Verbatim

ਿਚਨ , ਲਫ਼ਜ਼ ਬ ਲਫ਼ਜ਼

View Binder (three-ring)

ਕਲੀਅਰ ਕਿਰ ਿਾਲਾ ਫੋਲਡਰ (ਤਤੰ ਨ-ਤਰੰ ਗ)

Viiolation (of law)

ਉਲੰਘਣਾ (ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ)

Vineland Adaptive Behavior Scale
(VABS)
Vis-a-vis

ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੌਤਧਕ ਅਪੰ ਗਤਾ ਿਾਲੇ ਤਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

Visual alertness

ਤਿਜ਼ੂਅਲ ਅਲਰਟਨੈੱਸ

Visual and performing arts program

ਤਸਿੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮਸ

Visual arts

ਤਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਸ, ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ, ਕਲਾਕਾਰੀ

ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਤਿੱ ਚ; ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਤਿੱ ਚ
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Visual cues

ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਿਾਣ ਿਾਲੇ ਸੰ ਕੇਤ

Visual tracking

ਤਿਜ਼ੂਅਲ ਟਰੈਤਕੰ ਗ, ਤਕਸੇ ਿਸਤੂ ਤੇ ਤਨਗਹਾ ਟਕਾ ਕੇ ਰੱ ਖਣੀ ਅਤੇ ਤਜਿੇਂ ਤਜਿੇਂ ਉਹ ਿਸਤੂ ਘੁੰ ਮਦੀ ਹੈ
ਤਨਗਾ ਘੁੰ ਮਾਈ ਜਾਣੀ

Visualization

ਤਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਗਰਾਤਫਕਲ ਤਡਸਪਲੇ ਅ ਹੈ.

Visually handicapped/impaired

ਨੇਤਰਹੀਣ / ਅਪਾਹਜ

Vocabulary development

ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਤਿਕਾਸ

Vocational school

ਿੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ, ਤਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਸਕੂਲ

Voicing errors

ਆਿਾਜ਼ ਤਿਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

Voluntary Manslaughter

ਸਿੈਇੱਛੁਕ ਕਤਲੇ ਆਮ

Vote (by Proxy)

ਿੋਟ (ਪਰਾਕਸੀ ਦੁਆਰਾ)

Voting box

ਿੋਤਟੰ ਗ ਬਾਕਸ

Voucher

ਕੂਪਨ,ਿਾਊਚਰ

Vowel digraph

ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਿਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਰਫ ਇਕ ਆਿਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਤਡਗਰਾਫਸ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Vowel distortion

ਸਿਰ ਤਿਗਾੜ੍

Validity

ਿੈਧਤਾ

Value statement

ਮੁੱ ਲ ਤਬਆਨ

Vast

ਬਹੁਤ ਤਜ਼ਆਦਾ

Venn diagram

ਿੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਉੱਤੇ ਚੜ੍ੇ ਹੋਏ ਗੋਲੇ

Venture

ਉੱਦਮ

Verbe tense

ਿਾਕ ਤਿੱ ਚ ਤਕਤਰਆ

Vertex

ਤਸਰਾ,ਤਸਖਰ,ਚੋਟੀ,ਟੀਸੀ

Visual matching

ਤਿਜ਼ੂਅਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ

VOCA Devices (Vocal Output
Communication Aids)
Void

ਸੁਨੇਹਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਉਪਕਰਣ

VP Shunt

ਤਦਮਾਗ 'ਤੇ ਤਜ਼ਆਦਾ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਉਪਕਰਣ

ਰੱ ਦ

TOP

W
Waddling Gait

ਸੱ ਟ ਲੱਗਣ ਜਾ ਕੁਜ਼ ਹੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਤਖ ਿਾਂਗ ਤੁਰਦਾ ਹੈ.

Waive (to)

ਛੱ ਡ ਤਦਓ (ਤੋਂ)

Waive claims

ਦਾਅਿੇ ਮੁਆਫ ਕਰੋ

Waive parental notification

ਮਾਤਾ-ਤਪਤਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਤਤਆਗਣਾ

Waiver

ਛੋਟ
65

National Accreditation of Educational Translators and Interpreters of Spoken Languages
P.O. Box 944 Snellville GA 30078 naetisl@gmail.com www.naetisl.org

Walk-A-Thon

ਮੈਰਾਥਨ ਤਿੱ ਚ ਪੈਦਲ ਚੱ ਲਣਾ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਦੌੜ੍

Walking devices

ਤੁਰਨ ਤਿੱ ਚ ਮਦੱ ਦ ਕਾਰਨ ਿਾਲਾ ਉਪਕਰਣ

Ward of the court

ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਤਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸਰਪਰਸਤ

Warehousing

ਗੁਦਾਮ

Warm packs

ਗਰਮ ਪੈਕ

Warning

ਚੇਤਾਿਨੀ

Warrant

ਿਾਰੰ ਟ

Weak vocabulary

ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ

Weaknesses

ਕਮਜ਼ੋਰੀ

Wear and tear

ਿਰਤ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਨਾ

Web page

ਿੇਬ ਪੇਜ

Website

ਿੈੱਬਸਾਈਟ

Wechsler Intelligence Scale for
Children (WISC)

ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ 11 ਮਹੀਤਨਆਂ ਦੇ ਬੱ ਤਚਆਂ ਦੀ ਸਮਜ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਟੈਸਟ

Weighting of courses

ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ

Welding

ਿੈਲਤਡੰ ਗ

Wexler Individual Achievement Test
(WIAT)

ਇਹ ਟੈਸਟ ਬੱ ਤਚਆਂ, ਕਾਲਜ ਤਿਤਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਤਮਕ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ

WH questions

ਹਾਂ ਨਾ ਤੋਂ ਤਬਨਾ ਗੱ ਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਜਿਾਬ

Wheezing

ਘਰਰ

Whereas

ਜਦ ਤਕ

Whirl

ਘੁੰ ਮਣਾ

Whiteboard

ਿਹਾਈਟ ਬੋਰਡ, ਇੱ ਕ ਤਚੱ ਟਾ ਸਤਹ ਿਾਲਾ ਇੱ ਕ ਪੂੰ ਝਣ ਿਾਲਾ ਬੋਰਡ

With reference to

ਦੇ ਹਿਾਲੇ ਨਾਲ

Withdrawal

ਕਢਿਾਉਣਾ

Withdrawn

ਿਾਪਸ ਲੈ ਤਲਆ ਤਗਆ

Within normal limits

ਆਮ ਸੀਮਾਿਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ

Within the scope of

ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤਿੱ ਚ

Witness thereof (in)

ਇਸਦਾ ਗਿਾਹ (ਤਿਚ)

Woodcock Language Proficiency
Battery (WLPB)
Word attack

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਤਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਪਣ ਿਾਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ (ਡਬਲਯੂਐਲਪੀਬੀ)

Word ending

ਸ਼ਬਦ ਅੰ ਤ

Word families

ਸ਼ਬਦ ਪਤਰਿਾਰ

Word finding

ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣਾ

Word problems (math)

ਸ਼ਬਦ ਸਮੱ ਤਸਆਿਾਂ (ਗਤਣਤ)

Word processing

ਿਰਡ ਪਰਸ
ੋ ੈਤਸੰ ਗ

Word processing programs

ਿਰਡ ਪਰੋਸੈਤਸੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ

(ਡਬਲਯੂਆਈਐਸਸੀ)

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ
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Word retrieval skills

ਸ਼ਬਦ ਪਰਾਪਤੀ ਹੁਨਰ

Word spacing

ਸ਼ਬਦ ਤਿੱ ਚ ਜਗਹਾ ਛੱ ਡਣੀ

Word wall

ਕੰ ਧ ਤੇ ਤਲਖੇ ਸ਼ਬਦ

Word webs

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਲ

Work day

ਕੰ ਮ ਦਾ ਤਦਨ

Work out

ਕਸਰਤ ਕਰੋ

Work samples

ਕੰ ਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ

Workbook

ਿਰਕਬੁੱ ਕ, ਅਤਭਆਸ ਪੁਸਤਕ

Working days

ਕੰ ਮ ਦੇ ਤਦਨ

Working group

ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ

Working memory

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ

Workload

ਕੰ ਮ ਦਾ ਭਾਰ

Workroom

ਕੰ ਮ ਦਾ ਖੇਤਰ

Workshop

ਿਰਕਸ਼ਾਪ

World Languages

ਤਿਸ਼ਿ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ

Worthless

ਬੇਕਾਰ

Writ of certiorari

ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਣ ਪੱ ਤਰ ਯਾਤਚਕਾ

Writing conventions

ਲੇ ਖ ਤਲਖਣ ਿਾਲੇ ਸੰ ਮੇਲਨ

Writing journal

ਬਹੀ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਪਤਤਰਕਾ ਤਲਖਣਾ

Writing prompt

ਸੰ ਭਾਿਤ ਤਿਸ਼ਾ ਤਿਚਾਰ

Writing Traits

ਗੁਣ ਤਲਖਣਾ, ਕੁਜ਼ ਤਲਖਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਰਗਟਾਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

Written approval

ਤਲਖਤੀ ਪਰਿਾਨਗੀ

Written briefs

ਤਲਖਤੀ ਸੰ ਖੇਪ

Written expression

ਤਲਖਤੀ ਸਮੀਕਰਨ, ਭਾਿਨਾਿਾਂ, ਤਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਬਾਰੇ ਤਲਖਣਾ

Wrongful death

ਗ਼ਲਤ ਮੌਤ

TO

Y

TOP
Yearning

ਤਾਂਘ

Year-round school

ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਸਕੂਲ

Yield

ਪੈਦਾਿਾਰ, ਉਪਲਬਧੀ

You can make a difference

ਤੁਸੀਂ ਿਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

Z
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Z
Zero tolerance

ਜ਼ੀਰੋ ਸਤਹਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਪਰਾਤਧਕ ਜਾਂ ਅਸਿੀਕਾਰਨਯੋਗ ਤਿਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਜਾ ਦੇਣਾ

Zip code

ਤਜ਼ਪ ਕੋਡ, ਡਾਕ ਨੰਬਰ

Ziploc bag

ਤਜ਼ਪਲੋ ਕ ਬੈਗ, ਉੱਪਰ ਤਜ਼ਪ ਿਾਲਾ ਪਲਾਸਤਟਕ ਦਾ ਤਲਫ਼ਾਫ਼ਾ

Zoned area

ਜ਼ੋਨਡ ਖੇਤਰ, ਭਾਗਾਂ ਤਿੱ ਚ ਿੰ ਤਡਆ ਖੇਤਰ

Zoning regulations

ਜ਼ੋਤਨੰਗ ਤਨਯਮ, ਿੱ ਖੋ ਿੱ ਖੋ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਨਯਮ

TOP
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