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ਨਿਡਸਵਾ ਮੁੰਿਡਆ ਂ  ਫੁਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ
ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੋਚ  ਪੁੱਿਛਆ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ
ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• • •

Andiswa watched the boys play soccer. She
wished that she could join them. She asked
the coach if she can practise with them.
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ਕੋਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਮਰ ਤੇ ਰੱਖੇ। “ਇਸ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ, ਿਸਰਫ
ਮੁੰਿਡਆ ਂ  ਫੁਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ।

• • •

The coach put his hands on his hips. “At this
school, only boys are allowed to play soccer,”
he said.
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ਮੁੰਿਡਆ ਂਨੇ ਉਸ  ਨੈੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਨੈੱਟਬਾਲ ਕੁੜੀਆ ਂਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁਟਬਾਲ ਮੁੰਿਡਆ ਂਲਈ ਹੈ।

ਨਿਡਸਵਾ ਿਨਰਾਸ ਸੀ।

• • •

The boys told her to go play netball. They said
that netball is for girls and soccer is for boys.
Andiswa was upset.

4



ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਸੀ। ਕੋਚ ਿਚੰਤਾ ਿਵੱਚ
ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤ ਵਧੀਆ ਿਖਡਾਰੀ ਿਬਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਡ
ਨਹ  ਸਕਦਾ ਸੀ।

• • •

The next day, the school had a big soccer
match. The coach was worried because his
best player was sick and could not play.
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ਨਿਡਸਵਾ ਕੋਚ ਕੋਲ ਭੱਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ  ਖੇਡਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਕੀਤੀ। ਕੋਚ  ਪਤਾ ਨਹ  ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਉਸ
ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਲਆ ਕੇ ਨਿਡਸਵਾ ਟੀਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• • •

Andiswa ran to the coach and begged him to
let her to play. The coach was not sure what
to do. Then he decided that Andiswa could
join the team.
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ਮੈਚ ਕਠਨ ਸੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਨੇ ਗੋਲ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਸੀ।

• • •

The game was tough. Nobody had scored a
goal by half time.
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ਮੈਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਿਡਸਵਾ  ਬਾਲ ਪਾਸ
ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ
ਬਾਲ  ਜੋਰ ਨਾਲ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੋਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

• • •

During the second half of the match one of
the boys passed the ball to Andiswa. She
moved very fast towards the goal post. She
kicked the ball hard and scored a goal.
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ਭੀੜ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਡ ਪਈ। ਉਸ ਿਦਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਕੁੜੀਆ ਂ  ਵੀ
ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਫੁਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਮਲ ਗਈ।

• • •

The crowd went wild with joy. Since that day,
girls were also allowed to play soccer at the
school.
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