
 
ਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਹ  ਬੋਲ 

ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ, ਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਚਰ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਕਵ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

– ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਐਜਕੂੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 
ਿਵਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਸੈਟਲਮਟ ਵਰਕਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਾ 
ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਅਪਇੰਟਮਟ 
ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਰ ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। 
ਇਸ ਅਪਇੰਟਮਟ `ਤੇ ਸਮ ਿਸਰ ਪਹੁੰ ਚਣਾ 
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

– ਇਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਂ

ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆ ਂਿਵਚ ਵੀ ਅਿਜਹਾ 
ਸਟਾਫ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਵਾਲ ਅਤ ੇਜਵਾਬ 

ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ  
ਸਵਾਲ ਅਤ ੇ 

ਜਵਾਬ 

ਆਮ ਪੁੱਛ ੇਜਾਂਦ ੇ 

ਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ 

  
 

“Parent Questions and 
Answers” 

 
[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। 

– ਮਾਿਪਆ ਂਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਮਾਿਪਆ-ਂਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆ ਂ

ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਲ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਰੋ ਮੌਿਕਆ ਂ`ਤੇ ਜਾਉ; ਗੱਲਬਾਤ 
ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  
 



 

ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਨੂੰ ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਮਦਦ ਿਕਉਂ ਿਮਲ 

ਰਹੀ ਹ?ੈ 

– ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਉਦ ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ 

ਿਮਲਦੀ ਹ ੈਜਦ ਗਰੇਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆ ਂਉਮੀਦਾਂ 
ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ 
ਕਾਫੀ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੀ।  

– ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਟੀਚਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ 

ਅਕਾਦਿਮਕ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 
ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਕਰਨਗੇ। 

– ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ 

ਮੁਢਲੇ ਹੁਨਰ ਿਸੱਖਣ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 

– ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਿਸੱਖਣ ਨੂੰ 5 

ਸਾਲ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹ;ੈ 

‘ਸਖਤ` ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਂ 
ਘਟੇਗਾ ਨਹ । ਅਕਾਦਿਮਕ ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਿਸੱਖ 

ਰਹ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਬਹਤੁ 

ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਿਸਿਖਆ (ਪੀ ਈ) 

ਅਤੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਿਕਉਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ? 

– ਪੀ ਈ ਅਤੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਕੋਰਸ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ (ਿਵਿਦਆ ਮਿਹਕਮੇ ਵਲ)। 

– ਖੋਜ ਇਹ ਿਦਖਾਉਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਿਜਹੜੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਿਫੱਟ ਹੁੰ ਦੇ 

ਹਨ, ਉਹ ਅਕਾਦਿਮਕ ਕੋਰਸਾਂ ਿਵਚ 

ਵਧੀਆ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

– ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਿਮਕ 

ਖੇਤਰਾਂ ਿਵਚ ਗੁਣ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਿਦਖਾਉਣ 

ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਿਜੱਥੇ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਨਹੀ ਹੁੰ ਦੀ। 

– ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਾਰ ੇ

ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦ ੇਹਨ ਨਾ ਿਕ 

ਿਸਰਫ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪੱਖ 

ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਿਵਚ। 

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ  

ਿਕਹੜਾ ਹੈ? 

– ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਉਹ 

ਹ ੈਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਿਵਚ ਹੈ ਤਾਂ 
ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੌਖ ਨਾਲ ਦੋਸਤ 

ਬਣਾ ਸਕੇ। 

ਸਕੂਲ ਸਮ ਿਸਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਿਵਚ ਕੀ  
ਗਲਤ ਹੈ? 

– ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤਾਂ 
ਅਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਤ ਖੁੰ ਝ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

– ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ ਖੁੰ ਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

– ਇਹ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਪਰ੍ਤੀ 
ਆਦਰ ਵਾਲਾ ਨਹ  ਹੈ। 

– ਸਕੂਲ ਸਮ ਿਸਰ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ `ਤੇ ਸਮ ਿਸਰ 

ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਅਿਭਆਸ ਹੈ। 

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਿਕਉਂ ਨਹ  

ਿਮਲਦਾ? 

– ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹਮੋਵਰਕ `ਤੇ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੇਖੋ। 
 

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

  

  


