
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕ 
2. ਯੂਥ ਐਡਂ ਫੈਿਮਲੀ ਵਰਕਰਜ਼ (ਵਾਈ ਐੱਫ 
ਡਬਲਯੂਜ਼) 
- ਵਾਈ ਐੱਫ ਡਬਲਯਜ਼ੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੋੜਾਂ ਿਵਚ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਡ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
- ਉਹ ਆਮ ਤਰੌ `ਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤ ਬਾਹਰ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ  
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

- ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲ, 
ਸਕੂਲ ਕਿਮਉਨਟੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ 

ਿਵਚਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? 

ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ? 

2. ਲਰਿਨੰਗ ਅਿਸਸਟਸ ਸਟਰ (ਐੱਲ ਏ ਸੀ) ਜਾਂ 
ਰੀਸੋਰਸ ਟੀਚਰਜ਼ (ਆਰ ਟੀ) 
- ਇਹ ਟੀਚਰ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਡ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ 

ਿਸੱਖਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
- ਉਹ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਿਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ 
ਿਵਲੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਿਜਨਾਂ ਲਈ 
ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

- ਜ਼ਬਾਨ ਿਸੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਈ ਐੱਸ 
ਐੱਲ ਿਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਨੌਨ-ਟੀਿਚੰਗ ਸਕੂਲ ਆਧਾਿਰਤ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ: 
ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਟਰਡ ਸਟਾਫ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
1. ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਿਸਸਟਟਸ  
(ਐੱਸ ਈ ਏਜ਼) 
-  ਐੱਸ ਈ ਏਜ਼ ਉਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਡ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ 

ਿਧਆਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 
- ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

- ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ 
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

 ਐਲੀਮਟਰੀ 

  
 

“Who are the People in Your 
Child’s School?” 

Elementary 
 

[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। 



 

 

  
 

 

ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਪੜਾਈ: ਸਮਾਿਜਕ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਬੌਿਧਕ, ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਿਜਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ। 

 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕ 

 
 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ 

ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਹਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਰਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਵਚ 

ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰ ੇਬੱਚੇ, 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ 

ਆਪਣ ੇਹੁਨਰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ।  
ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਵੱਖਰ ੇਹੋਣਗੇ। 

ਪਰ੍ਬੰਧ: 
ਸਕੂਲ ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ ਸਕੂਲ ਦ ੇ
ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਮਨਸਟਰੇਿਟਵ 
ਔਫੀਸਰਜ਼ ਜਾਂ ਏ.ਓ.ਐੱਸ. ਵੀ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 
- ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਆ; 
- ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਕੂਲ 
ਐਕਟ* ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ;ੈ 

- ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਤ ੇਕਾਰਵਾਈਆ ਤਿਹ 
ਕਰਨਾ; 

- ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ; ਅਤ ੇ

- ਸਕੂਲ ਦ ੇਫੈਸਿਲਆਂ ਿਵਚ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ। 

ਪਰ੍ਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਕ: 
ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਪਰ੍ਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਕ ਪਰ੍ਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 
- ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ; 
- ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 

ਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਿਨਰਿਵਘਨ ਚੱਲ 
ਿਰਹਾ ਹ;ੈ 

- ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਡਾਕ ਸਾਂਭਣਾ; 
- ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੀਮਾਰ 

ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤ ਿਲਜਾਏ ਜਾਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋਵੇ; ਅਤ ੇ

- ਪੈਦਾ ਹੋਣ `ਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਫਸਟ ਏਡ ਹਾਲਤਾਂ 
ਨਾਲ ਿਸੱਝਣਾ। 

 
*ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੇਖੋ। 

ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ: 

ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਟੀਚਰ ਵੀ 
ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਪਰ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ 
ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਈ 

ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕ,ੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਕੂਲ 

ਿਦਨ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਬੰਦ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਕੁਝ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 
- ਉਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਿਜਹੜੇ 
ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਿਵਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦ ੇਕੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ 
ਆਉਂਦੇ ਹਨ; 

- ਪੜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਠਕਰ੍ਮ 
ਦੇ ਕੁਝ ਯੂਿਨਟ ਪੜਾਉਣਾ; 

- ਉਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਿਜਹੜੇ 
ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਅਤ ੇਅਕਾਦਿਮਕ ਪੜਣ ਸਾਮੱਗਰੀ 
ਲੱਭ ਰਹ ੇਹੁੰ ਦੇ ਹਨ; ਅਤ ੇ

- ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਪੜਣ ਸਾਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ 
ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। 

ਸਕੂਲ ਆਧਾਿਰਤ ਪੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣ 
ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ: 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਟੀਚਰ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਸ 

ਤੌਰ `ਤੇ ਟਰਡ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
1. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਜ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਈ 
ਐੱਸ ਐੱਲ) ਜਾਂ ਰੀਸੋਰਸ ਟੀਚਰਜ਼ (ਆਰ ਟੀ) 
- ਇਹ ਟੀਚਰ ਉਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਟਰਡ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਪਿਹਲੀ 
ਜ਼ਬਾਨ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੀ। 

- ਉਹ ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਿਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ 

ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
 
  

  
 


