
ਮਿਡਲ ਯੀਅਰਜ਼ ਮਡਵੈਲਪਿੈਂਟ ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟ (MDI) ਕੀ ਹੈ? 

MDI ਇੱਕ ਸਵੈ-ਰਿਪੋਿਟ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਹੈ ਜ ੋਗ੍ਰੇਡ 4 ਤੋਂ 12 ਦ ੇਬੱਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਆੁਿਾ ਪੂਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  

ਪੁੱਛਦੀ  ਹ ੈਰਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੂੰਦਿ ਅਤ ੇਬਾਹਿ ਆਪਣ ੇਤਜ਼ਿਰਬਆ ਂਬਾਿੇ ਰਕਵੇਂ ਸੋਿਦੇ ਅਤੇ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਰਵੱਿ ਰਵਕਾਸ 

ਦੇ ਪੂੰਜ ਖੇਤਿਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੂੰਦਿਸੁਤੀ, ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਅਕਾਦਰਮਕ ਪਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਰਦਰੜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਰਕ ਕੀ ਪੁੱਰਛਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿੇਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਸੂੰਖੇਪ ਵਿਣਨ ਅਤੇ 2 ਨਮੂਨਾ ਪਰਸ਼ਨ ਸਵਾਲ ਰਦੱਤੇ ਗ੍ਏ 

ਹਨ: 

 

ਸਰੀਰਕ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 

ਬੱਿੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੂੰਦਿਸੁਤੀ, ਸਿੀਿਕ ਗ੍ਤੀਰਵਧੀ, ਪੋਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਸੌਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਿੀ ਰਸਹਤ ਦੇ ਖੇਤਿਾਂ ਰਵੱਿ ਆਪਣੀ 

ਖੁਦ ਦੀ ਸਿੀਿਕ ਤੂੰਦਿਸੁਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਸਿੀਿਕ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਿਸੁਤੀ ਬਾਿ ੇਸਵਾਲਾ ਂਰਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀ ੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਹਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਕਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? 

a. ਮਾੜੀ 

b. ਸੂੰਤੋਖਜਨਕ 

c. ਿੂੰਗ੍ੀ 

d. ਸਰੇਸ਼ਠ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਕਨੰੀ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਨੀ ੀਂਦ ਆਉੀਂਦੀ ਹੈ? 

a. ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ

b. ਹਫਤੇ ਰਵੱਿ ਇਕ ਵਾਿ 

c. ਹਫ਼ਤੇ ਰਵੱਿ 2 ਵਾਿ 

d. ਹਫ਼ਤੇ ਰਵੱਿ 3 ਵਾਿ 

e. ਹਫ਼ਤੇ ਰਵੱਿ 4 ਵਾਿ 

f. ਹਫ਼ਤੇ ਰਵੱਿ 5 ਵਾਿ 

g. ਹਫ਼ਤੇ ਰਵੱਿ 6 ਵਾਿ 

h. ਹਿ ਿੋਜ਼ 

 

 

ਜੁੜਾਅ 

ਬੱਰਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾ ਂਅਤ ੇਆਂਢ-ਗੁ੍ਆਂਢ ਰਵੱਿ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਘਿ ਰਵੱਿ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਜਾ ਂਸਿਪਰਸਤਾ ਂਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇ

ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਿਥਨ ਅਤ ੇਸੂੰਪਿਕ ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਿ ੇਪੁੱਰਛਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਇਹੋ ਰਜਹ ੇ

ਰਬਆਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ: 



ਿੇਰੇ ਸਕੂਲ ਮਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਿਆਪਕ ਜਾੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਹ ੈਜੋ ਵਾਕਈ ਿੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

a. ਰਬਲਕੁਲ ਵੀ ਸੱਿ ਨਹੀ ਂ

b. ਥੋੜਾ ਸੱਿ 

c. ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਿ ਹ ੈ

d. ਰਬਲਕੁਲ ਸੱਿ 

    

ਿੇਰੇ ਘਰ ਮਵਿੱਚ, ਿਾਤਾ-ਮਪਤਾ ਜਾੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਹੈ ਜੋ ਿੇਰੀ ਗਿੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੇਰ ੇਕੋਲ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਕੁਿੱਝ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

a. ਰਬਲਕੁਲ ਵੀ ਸੱਿ ਨਹੀ ਂ

b. ਥੋੜਾ ਸੱਿ 

c. ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਿ ਹ ੈ

d. ਰਬਲਕੁਲ ਸੱਿ 

 

 

ਸਿਾਮਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਿਕ ਮਵਕਾਸ 

ਬੱਿੇ 7 ਖੇਤਿਾ ਂਰਵੱਿ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਰਜਕ ਅਤ ੇਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕੂੰਮਕਾਜ ਬਾਿੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ ਰਦੂੰਦੇ ਹਨ: ਆਸ਼ਾਵਾਦ, ਸਵੈ-ਮਾਣ, 

ਖੁਸ਼ੀ, ਹਮਦਿਦੀ, ਸਮਾਰਜਕ ਰਵਵਹਾਿ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਰਿੂੰਤਾਵਾਂ। ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਇਹੋ ਰਜਹ ੇਰਬਆਨਾ ਂਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਕਹਾ 

ਜਾਵੇਗ੍ਾ: 

ਜਦੋਂ ਿੈਂ ਮਕਸੇ ਨੰੂ ਿਤਲਬੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦਾ/ਦੀ ਹਾੀਂ ਤਾੀਂ ਇਹ ਿੈਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

a. ਬਹਤੁ ਰਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰਹਮਤ 

b. ਥੋੜਾ ਅਸਰਹਮਤ 

c. ਨਾ ਸਰਹਮਤ ਜਾ ਂਅਸਰਹਮਤ  

d. ਥੋੜਾ ਸਰਹਮਤ 

e. ਬਹਤੁ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸਰਹਮਤ 

     

ਿੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾੀਂ। 

a. ਬਹਤੁ ਰਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰਹਮਤ 

b. ਥੋੜਾ ਅਸਰਹਮਤ 

c. ਨਾ ਸਰਹਮਤ ਜਾ ਂਅਸਰਹਮਤ  

d. ਥੋੜਾ ਸਰਹਮਤ 

e. ਬਹਤੁ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸਰਹਮਤ 

     

 



ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ 

ਬੱਰਿਆਂ ਨੂੂੰ  4 ਖੇਤਿਾ ਂਰਵੱਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਤਜ਼ਿਰਬਆ ਂਬਾਿ ੇਪੁੱਰਛਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਅਕਾਦਰਮਕ ਸਵੈ-ਧਾਿਣਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, 

ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧ, ਅਤੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦਆੁਿਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ (ਬੁਰਲੂੰਗ੍) ਦੇ ਅਨੁਭਵ। ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਅਰਜਹੇ ਰਬਆਨਾ ਂਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇ

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ: 

ਿੈਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮਕ ਿੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਮਵਿੱਚ ਮਸਖਾਏ ਗਏ ਹੁਨਰ ਮਸਿੱਖ ਸਕਦਾ/ ਦੀ ਹਾੀਂ। 

a. ਬਹਤੁ ਰਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰਹਮਤ 

b. ਥੋੜਾ ਅਸਰਹਮਤ 

c. ਨਾ ਸਰਹਮਤ ਜਾ ਂਅਸਰਹਮਤ  

d. ਥੋੜਾ ਸਰਹਮਤ 

e. ਬਹਤੁ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸਰਹਮਤ 

     

ਿੈਨੰੂ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਮਕ ਿੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਹਾੀਂ। 

a. ਬਹਤੁ ਰਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰਹਮਤ 

b. ਥੋੜਾ ਅਸਰਹਮਤ 

c. ਨਾ ਸਰਹਮਤ ਜਾ ਂਅਸਰਹਮਤ  

d. ਥੋੜਾ ਸਰਹਮਤ 

e. ਬਹਤੁ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸਰਹਮਤ 

     

 

ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਿੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਬੱਰਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਆੁਰਹ ਖੇਡਾਂ, ਸੂੰਗ੍ੀਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵਿਗ੍ੀਆਂ ਸੂੰਗ੍ਰਠਤ ਗ੍ਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਵੱਿ ਿੁੱਝ ੇਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੀਵੀ 

ਦੇਖਣ, ਹੋਮਵਿਕ ਕਿਨ ਅਤ ੇਵੀਡੀਓ ਗੇ੍ਮਾ ਂਖੇਡਣ ਰਵੱਿ ਰਬਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਿ ੇਪੁੱਰਛਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਅਰਜਹ ੇ

ਸਵਾਲਾਂ ਅਤ ੇਰਬਆਨਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ ਦਣੇ ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ: 

ਮਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ (ਲਗਭਗ ਦਪੁਮਹਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 6 ਵਜੇ ਤਿੱਕ), ਤੁਸੀ ੀਂ 

ਿਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਕਸਰਤ ਜਾੀਂ ਖੇਡਾੀਂ ਮਵਿੱਚ ਮਕਨੰਾ ਸਿਾੀਂ ਮਬਤਾਇਆ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਖੇਡਣਾ, ਬਾਈਮਕੰਗ, 

ਸਕੇਮਟੰਗ, ਸਲੇਮਡੰਗ, ਸ਼ੂਮਟੰਗ ਹੂਪਸ, ਤੈਰਾਕੀ, ਯੋਗਾ, ਨਿੱ ਚਣਾ, ਜਾੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ)? 

a. ਮੈਂ ਇਹ ਗ੍ਤੀਰਵਧੀ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ 

b. 30 ਰਮੂੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 

c. 30 ਰਮੂੰਟ ਤੋਂ 1 ਘੂੰਟਾ 

d. 1-2 ਘੂੰਟ ੇ

e. 2 ਜਾਂ ਵਧੱ ਘੂੰਟ ੇ

     

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਮਕ ਤੁਸੀ ੀਂ ਸਕੂਲੀ ਮਦਨਾੀਂ ਮਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਤ ਦੇ ਖਾਣ ੇਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ (ਲਗਭਗ ਦਪੁਮਹਰ 3 ਵਜੇ 

ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 6 ਵਜੇ ਤਿੱਕ) ਕੀ ਕਰਨਾ ਿਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ। 

a. ਮੈਂ ਪਰਹਲਾ ਂਹੀ ਉਹ ਗ੍ਤੀਰਵਧੀਆਂ ਕਿ ਰਿਹਾ/ਿਹੀ ਹਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਕਿਨਾ ਿਾਹੁੂੰਦਾ/ਦੀ ਹਾ ਂ

b. ਮੈਂ ਿਾਹੁੂੰਦਾ/ਦੀ ਹਾ ਂਰਕ ਮੈਂ ਵਾਧੂ ਗ੍ਤੀਰਵਧੀਆਂ ਕਿ ਸਕਾ ਂ
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