
 ਐਮ.ਏ.ਐ�ਸ.ਟੀ. - ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਾਇਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਖਪਤ: (ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ) ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅਿਧਆਇ ਪੜ�.ੋ ਅਿਧਆਇ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਨੁਕਤ ੇਨੂੰ   
ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ. (ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 7-10 ਿਮੰਟ ਲ�ਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਲੰਮਾ ਸਮ� ਲੰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਸਮ� ਦੀ  
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਿਵੱਚ, ਅਨੁਵਾਦਕ ਲਈ 10 ਿਮੰਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਰੁਕਣਾ,  
ਜੋ ਪਿੜ�ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਪੜ�ਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ) 

 

ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰ:ੋ (ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਹਭਾਗੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਅਨੁਵਾਦਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ 
 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ) - ਤੁਹਾਡੀ ਮ�-ਬੋਲੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਿਵੱਚ, ਇਹ ਅਿਧਆਇ ਕੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਇਹ ਕਦਮ 
 ਿਕਸੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਜ� ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਨਹ�, ਪਰ ਮੱੁਖ ਲੋਕ�, ਘਟਨਾਵ� ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ� ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਤੁਸ� ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਜ� ਵਧੇਰੇ 
ਪ�ਸ਼ਨ�  
ਨੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀਕਰਨ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ. ਮੱੁਖ ਿਵਚਾਰ ਕੀ ਹਨ? ਹਵਾਲੇ ਿਵੱਚ  
ਿਕਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਹਨ? ਇੰਨ� � ਸਮਾਗਮ� ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਵਾਲੇ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨ�  ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ,  
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਰਸਤ ੇਨੂੰ  �ਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰਤ ਕਰੋ ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਹ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇ ਿਕ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ। 
(ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਭੱਗ 2-3 ਿਮੰਟ ਲ�ਦਾ ਹੈ) 

 
ਭਾਗ: (ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ) ਪੋਥੀ ਦੇ ਛੋਟ ੇਛਟੋ ੇਇਕਾਈਆ ਂਜ� ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਤੋੜ,ੋ ਿਜਸ ਨੂੰ  ਭਾਗ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। 
 ਇਹ ਭਾਗ ਪੂਰੇ ਿਵਚਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ� ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸੱਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਿਲਖ ਸੱਕਦ ੇਹੋ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਆਮ 
 ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭੱਗ 1-4 ਆਇਤ� ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤ,ੂ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਿਵੱਚ, ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੂੰ  ਲੰਘਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ  
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ  ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ  
ਲਈ ਿਚੰਨਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਅਿਧਆਇ ਨੂੰ  ਭਾਗ� ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕੱਥ ੇਚੁਿਣਆ ਹੈ। 

 

ਨ� ਤਰਹੀਣ ਖਰੜ�ਾ: (ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ) ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਇ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਪੜ� ੋਅਤੇ ਿਫਰ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ 
 ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤ� ਲਕੁਾਓ। ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਨੂੰ  ਵੇਖੇ  ਬ਼ਗੈਰ, ਆਪਣੀ ਮ�-ਬੋਲੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਿਲਖੋ। ਕੁਦਰਤੀ  
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ  ਪ�ਗਟ ਕਰੋ। ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਤ� ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਪ�ਿਕ�ਆ ਨੂੰ  ਦੁਹਰਾ�ਦ ੇਹੋਏ, 
 ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੀ ਮ�-ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਲਖੇ ਜ�ਦ ੇਹਨ। 
ਆਪਣੇ ਖਰੜ� ੇਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਿਵਚਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਥ� ਛੱਡਣਾ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕਰੋ। ਨ� ਤਰਹੀਣ ਖਰੜ� ੇਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ 
ਨੂੰ  
 ਅਗਲੇ ਕਦਮ� ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। 

 

ਸਵੈ-ਸੰਪਾਦਨ: (ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ) ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਨੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸ� ਿਲਿਖਆ ਹੈ। 
ਪੂਰਨਤਾ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਸੱੁ਼ਧਤਾ, ਿਨਰਿਵਘਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁੰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰੜ� ੇਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੜ ੇਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀਆਂ ਵੀ  
ਗਲਤੀਆ ਂਤੁਸ� ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ  ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸ� ਯਕੀਨੀ ਨਹ� ਹੋ, ਤ� ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਬਣਾਓ। ਵੇਖੋ  
ਿਕ ਕੀ ਮੱੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨ� ਟ, ਅਨੁਵਾਦ ਨ� ਟ, ਜ� ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸੱਕਦ ੇਹਨ ਿਕ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੰਸ਼ 
ਨੂੰ  ਸੰਪਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। 

 

ਪੀਅਰ-ਸੰਪਾਦਨ: ਆਪਣਾ ਖਰੜ�ਾ  ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ  ਿਦਓ। ਇਹ ਟੀਮ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰ�ੜ ੇਨੂੰ  ਪੜ�ੇਗਾ,  
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ  ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ� ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। 
ਉਹ ਿਕਸੇ ਸ਼ਬਦ-ਲਈ-ਸ਼ਬਦ  
ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜ�ਚ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਮਾ�ਣ ਲਈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਉਦੇਿਸ਼ਤ ਅਰਥ ਸੰਚਾਰਤ ਹੈ। ਜ�ਚ ਕਰਤਾ  
ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੋਵੇ: ਕੀ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੈ? ਕੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੁਦਰਤੀ  
ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ ਪ�ਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਵੀ  
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ? ਕੀ ਿਕਸੇ  
ਮੱੁਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ� ਿਵਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਲੋੜ� ਹੋਵੇ, ਤ� ਸੰਭਵ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ� ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ  
ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 



ਮੱੁਖ ਅਵਧੀ ਜ�ਚ: (ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ) ਕਦਮ 1: ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਿਵੱਚ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆ ਂ 
ਮੱੁਖ ਸ਼ਰਤ� ਦਾ ਪਤਾ  ਲਾਓ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਰਤ� ਹਨ ਿਜਨ� � ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ 
 ਸ਼ਰਤ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸ�, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ, ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱ ਝ ਹੋਰ ਮੱੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸੱਕਦ ੇਹੋ ਿਜਨ� � ਨੂੰ  ਤੁਸ� ਿਲਖਣਾ 
ਅਤੇ  
ਭਾਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਕਦਮ 2: ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਇਹ ਜ�ਚਦ ੇਹੋਏ ਿਕ ਕੀ ਅਨੁਵਾਦ  
ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਮੱੁਖ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਧਾਰਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ, ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਜ� ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਿਵੱਚ  
ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਕੁੰ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਜ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਧਾਰਨਾ ਗੰੁਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ� ਭਾਗ ਨੂੰ  ਮੁੜ ਡਰਾਫਟ ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ 
ਜ� ਸੰਕਲਪ ਹੰੁਦਾ  
ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾ ਸਕ ੇਿਕ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਈ ਮੱੁਖ ਸ਼ਬਦ ਜ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਧਾਰਨਾਵ�  
ਗਾਇਬ ਹਨ, ਤ� ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੂੰ  ਪੜਾਅ 5 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ (ਸਵੈ-ਸੰਪਾਦਨ) ਅਤੇ ਕਦਮ 8 ਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਦਮ 5, 6 ਅਤੇ 7 ਨੂੰ  
ਦੁਹਰਾਓ। 
 ਕਦਮ 3: ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਸਾਰੇ ਪ�ਮੱੁਖ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਧਾਰਣਾ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜ�ਦ ੇਹਨ, ਤ� ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪੱੁਛ ਕੇ  
ਇਹ ਪੱੁਛਦ ੇਹੋਏ ਹਰੇਕ ਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ, “ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਕੁੰ ਜੀ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਕੁੰ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ  
ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ? ” (ਨ� ਟ: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਵਧੀ ਜ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਕਲਪ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜ� 
ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਧਰਮ 
 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ  ਸੰਚਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ  ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਮਿਹਮਾ, ਜ�  
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ।) 
 
 

 
ਇਤ ਦੁਆਰਾ ਆਇਤ ਜ�ਚ ਕਰ:ੋ (ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ� ਹੈ - ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿਹਭਾਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜੋ ਮ� 

ਬੋਲੀ ਦਾ 

 ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਥੀ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ) ਅਨੁਵਾਦਕ ਉਨ� � ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਭਾਗ 

 ਨੂੰ  ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ, �ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਪੜ�ੇਗਾ। 

ਿਕਸੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, 

 ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮ� ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਥੀ ਪਿਹਲੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਿਪਛਕੋੜ-ਸੁਣਨ 

 ਨੂੰ  ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵ� ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਪਾਦਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ ਿਜੱਥ ੇਸਹੀ ਹੋਵੇ। 

ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਬਲਕੁੱਲ ਇੱਕ ੋਿਜਹੇ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

 ਹੈ ਿਕ (1) ਅਨੁਵਾਦ ਿਵਚਲੇ ਅਰਥ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਿਵਚਲੇ ਅਰਥ� ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ (2) ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵ�  

ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ੋਿਜਹੇ ਨਹ� ਹਨ ਜ� ਸਾਰੀਆਂ 

ਘਟਨਾਵ� 

 ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵੇਰਵੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹਨ, ਤ� ਪਾਠ ਨੂੰ  ਸੰਪਾਦਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੂੰ  ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਪੜਾਅ 

ਿਵਚ  

ਵਰਤ� ਲਈ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
ਨ� ਟ: 

• ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਆਇਤ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ� ਨਹੀ ਂਹੈ। ਜਦ� ਆਇਤ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

• ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਾਥੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਜਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ� ਹ ੈ
• ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਦਿੂਜਆਂ - ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦ ੇਿਵਚਾਰ ਪੁਛੱਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਰਹੋ। 


