
ਮਨੈੂ ੰਆਪਣੇ ਬਚੱ ੇਦਾ ਿਰਪਰੋਟ ਕਾਰਡ ਿਕਨੰੀ ਕੁ ਵਾਰੀ 
ਿਮਲੇਗਾ? 

ਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮ ਸਾਲ ਿਵਚ 3 ਵਾਰੀ 

ਹਨ: ਦਸੰਬਰ, ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਜੂਨ ਿਵਚ। 

ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾ ਂਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ `ਤ ੇ2 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਇਕ ਪੱਤਝੜ ਰੁੱਤ ਿਵਚ ਅਤ ੇਇਕ ਬਹਾਰ 

ਰੁੱਤ ਿਵਚ। ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗੈਰਰਸਮੀ ਿਰਪੋਰਟਾ ਂਵੀ 
ਭੇਜਦੇ ਹਨ। 

ਮਾਿਪਆ ਂਅਤ ੇਟੀਚਰਾ ਂਦੀਆ ਂਕਾਨਫਰਸੰਾ ਂਕੀ ਹਨ? 

ਮਾਪ ੇਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਟੀਚ ੇਤਿਹ 
ਕਰਨ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਦਾਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜਹ੍ ਾਈ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਫਕਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਮਾਪ ੇਅਤੇ ਟੀਚਰਾ ਂਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੀ 
ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਟੀਚਰਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ 
ਇਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਿਰਪਰੋਟਾ ਂਆਉਣ ਦੀਆ ਂਤਰੀਕਾ,ਂ ਕਾਨਫਰਸੰ ਦੀਆ ਂ

ਤਰੀਕਾ ਂਅਤ ੇਹਰੋ ਚੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਆਪਣੇ ਬਚੱ ੇਦ ੇਸਕੂਲ 
ਦਾ ਕਲਡੰਰ ਜਾ ਂਿਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦਖੇ।ੋ 

 

 

ਲੈਟਰ ਗਰੇਡਜ਼ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲ ਅਤ ੇਜਵਾਬ ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਦ ੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ
ਲੈਟਰ ਗਰਡੇਜ਼ ਬਾਰ ੇ

ਪੁਛੱ ੇਜਾਂਦ ੇਆਮ 
ਸਵਾਲ 

  
 

“Common Questions 
About Letter Grades for 

ESL/ELL Students” 
 

[Punjabi] 

 
ਇਹ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੀ ਐੱਸ ਬੀ (VSB) ਸਿਵਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਵਲ ਸਪਸਰ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ESL/ELL) ਦੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਕ 

ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਲੀਏਜੋਨ  ਵਰਕਰਾਂ (MCLW) 

ਦੀ ਟੀਮ ਵਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰੋਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 
ਿਵੱਚ ਇਕ ਹੈ। 

  
  
 

    
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਤ ਿਮਲੀ ਮਾਇਕ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰ੍ਾਜੈੱਕਟ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਮਰੇ ੇਬਚੱ ੇਨੂ ੰਲੈਟਰ ਗਰਡੇ ਿਕਉਂ ਨਹ  ਿਮਲ ਰਹ?ੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਗਰੇਡ ਨਹ  ਿਮਲਦੇ ਜ ੇ

- ਉਹ ਗਰੇਡ 3 ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਿਵਚ ਹਨ। 

- ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।    

- ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰੇਡ ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ 
ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦੇ। 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਕੀ ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਕਲਾਸਾ ਂਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂ ੰ
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮਕੁਾਉਣ ਜਾ ਂਆਪਣੀ ਪੜਹ੍ ਾਈ ਜਾਰੀ 
ਰਖੱਣ ਤ ਰਕੋਦੀਆ ਂਹਨ? 

ਨਹ , ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ 
ਨਹ  ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ (19 ਸਾਲ ਤ ਵੱਧ) ਲਈ 
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਿਫਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਕਸਲਰ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਕੀ ਮਰੇ ੇਬੱਚ ੇਲਈ ਇਹ ਿਬਹਤਰ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਈ 
ਐੱਸ ਐੱਲ ਿਵਚੱ ਛਤੇੀ ਿਨਕਲੇ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਗਰੇਡ 
ਦ ੇਪਧੱਰ `ਤ ੇਪੜਹ੍ ਾਈ ਕਰ?ੇ 

ਿਜਹੜ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਮਦਦ 
ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਿਜਹੜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਧੀਆ 
ਿਵਕਸਤ ਕਰ ਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰੇਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 
ਕਲਾਸਾ ਂਿਵਚ ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਛੱਡ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਿਬਹਤਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।  

ਖੋਜ ਇਹ ਿਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਕਾਦਿਮਕ ਕੰਮ ਕਾਮਯਾਬੀ 
ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਸੱਖਣ ਲਈ 5 ਜਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਾਲ ਲੱਗ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਮਦਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ `ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ 
ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤੀਆਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਮਦਦ, ਗਰੇਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਿਵਚ 
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ 
ਚੰਗੀ ਨ ਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

 

ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਮਦਦ, ਿਹਸਾਬ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਿਧਐਨ ਅਤ ੇ
ਸਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 
ਿਸੱਖਣ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਰੀਰਕ 
ਿਸਿਖਆ, ਕਲਾ ਅਤ ੇਸੰਗੀਤ ਵਰਗੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਲਈ ਗਰੇਡ 
ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ੍ਾਂ ਕਲਾਸਾਂ 
ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਅਕਸਰ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਲੈਟਰ ਗਰਡੇਜ਼ ਿਕਸ ਨੂੰ ਿਮਲਦ ੇਹਨ? 

ਲੈਟਰ ਗਰੇਡਜ਼ (ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ)ੇ ਗਰੇਡ 4 ਤ ਗਰੇਡ 
12 ਤੱਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ 
ਅਤ ੇਿਜਹੜ ੇਗਰੇਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਿਕਨਹ੍ਾ ਂਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂ ੰਲੈਟਰ ਗਰਡੇਜ਼ ਨਹ  
ਿਮਲਦ?ੇ 

ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤ ਗਰੇਡ 3 ਤੱਕ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, 
ਖਾਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਤ ੇਈ ਐੱਸ ਐੱਲ 
ਦੇ ਨਵ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਗਰੇਡਜ਼ (ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ 
ਦਰਜੇ) ਨਹ  ਿਮਲਦੇ। 

ਗਰੇਡ 4 ਤ ਗਰੇਡ 12 ਤੱਕ ਦੇ ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹੜੇ ਲੈਟਰ ਗਰੇਡ 
ਿਮਲਦੇ ਹਨ? 

ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਗਰੇਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 
ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਗਰੇਡਜ਼ (ਅੱਖਰਾਂ 
ਨਾਲ ਦਰਜੇ) ਿਮਲਦੇ ਹਨ: ਏ, ਬੀ, ਸੀ+ ਸੀ, ਸੀ- ਜਾਂ 
ਆਈ। ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਜ ੇਵੀ ਗਰੇਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 
ਆਸਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾ-ਿਚੰਨਹ੍, 
ਸਟਾਰ, ਜਾਂ ਐੱਨ/ਏ {ਲਾਗੂ ਨਹ  ਹੁੰਦਾ} ਿਮਲਦੇ ਹਨ। 
ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਿਮਲੇਗਾ, 
ਜੀ, ਐੱਸ, ਜਾਂ ਐੱਨ। 

ਜੀ - ਚਗੰਾ 
ਐੱਸ - ਸਤੰੁਸ਼ਟੀਜਨਕ 

ਐੱਨ - ਸਧੁਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ
ਮੁਢਲੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਧੂ ਈ 

ਐੱਸ ਐੱਲ ਿਰਪੋਰਟ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ, ਪੜਹ੍ਨ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 

ਿਵਚ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। 

ਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਿਕਵ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ 

- ਮਾ ਂਬਲੋੀ ਜਾ ਂਘਰ ਿਵਚ ਬੋਲੀ ਜਾਦਂੀ ਜ਼ਬਾਨ 
ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖੱ।ੋ 

- ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰ ੋਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬਚੱ ੇਨੂ ੰ
ਸਮਾਿਜਕ ਤਰੌ `ਤ,ੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਰੌ `ਤ ੇਅਤ ੇ
ਅਕਾਦਿਮਕ ਤਰੌ `ਤ ੇਇਕ ਵਡੱੀ ਚਣੁੌਤੀ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ ੈਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਦੀਆ ਂ
ਕਾਮਯਾਬੀਆ ਂਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਅਤ ੇ
ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਿਦਉ। 

- ਆਪਣੇ ਬਚੱ ੇਨਾਲ ਕਿਮਉਨਟੀ ਅਤ ੇਸਕੂਲ 
ਦ ੇਪਰ੍ਗੋਰਾਮਾ ਂਿਵਚ ਿਹਸੱਾ ਲਵੋ। 

ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ: ਸਮਾਿਜਕ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਿਦਮਾਗੀ, ਕਲਾਤਿਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਿਜਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ 

ਲੈਟਰ ਗਰੇਡਜ਼ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲ ਅਤ ੇਜਵਾਬ 


