
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنها هميشه بياد دارند که تکليف شب را 
روی تخته بنويسند که من بتوانم آنرا در 

  خود کپی کنم. کتابچه

آنها کتاب های عکس دار زيادی را مورد 
ه فقط کتاب های ناستفاده قرار می دهند 

 نند.ی تا به من در درک آنها کمک کدرس

  آنها کمک می کنند تا من چيزهائی که 
می دانم را بيان کنم حتی با وجود اينکه 

  برای من گفتن آنها به انگليسی مشکل 
  می باشد.

آموزگاران ای. اس. ال. چگونه 
  کمک می کنند 

 

 کالس های کمکی
ESL/ELL  

  چرا؟

 من کالس های کمکی
ESL/ELL  را دوست

دارم بخاطر اينکه 
آموزگاران به من کمک 

را  همه چيزمی کنند تا 
  به انگليسی ياد بگيرم!

"معلم اجتماعی من به ما نشان داد که 
د. حاال نچگونه منظم می باشها نوشته 

  دريافتن اينکه چه ايده ای مهمترين 
  می باشد، آسان است."

  ساله 15جانی، 

 

  
 

“ESL Support Class - 
Why?” 

 
 [Persian] 

اين بروشور يکی  از سری بروشورهای است که 
توسِط  هيات مديره آموزش و پرورش ونکوور و برنامه 

سکناگزينی مدارس ونکوورVSB SWIS تامين مالی شده 
است و با همکاری معلمين ESL و VSB MCLWتهيه و 

 تنظيم گرديده است. 

 

    
اجرای اين برنامه با کمکهای مالی دولت کانادا و دولت 

 بريتيش کلمبيا ميسر شده است



 ESL/ELL Class Helps Me Learn! 

روش به آموزگاران ای. اس. ال. مرا 
  های زيادی کمک می کنند:

  صحبت می کنند. آنها آرامتر و واضحتر

که با همکالسی  ندگاهی به من اجازه می ده
خود به زبان مادريم صحبت کنم تا هنگامی 
که کامًال گير کرده ام در درک يک مفهوم 
جديد به من کمک شود. من اين روش را 

دوست می دارم چرا که می توانم نشان دهم 
  که من واقعًا خيلی چيزها را بلدم.

ده و به من عکس آنها برای من مثال آور
  نشان می دهند تا بتوانم بفهمم.

که انگليسی را  می دهندآنها به من نشان 
  چگونه می توان مورد استفاده قرار داد.

  آنها لغات جديدی را هر روزه به من ياد 
  می دهند.

  که چگونه  می دهندآنها به من ياد 
می توان حداکثر اطالعات را از کتب درسی 

  بدست آورد.

لب، با آوردن مثال هائی به من عمًال آنها اغ
نشان می دهند که يک پروژه يا نوشته به چه 

  صورت بايد باشد.

آنها به من وقت می دهند تا قبل از جواب 
دادن به سوال های پرسيده شده در کالس، 

  در مورد آنها فکر کنم.

آنها به من استراتژی هائی آموزش می دهند 
ه يا درس تا کمک کنند من يادداشت برداشت

  بخوانم.
 

 

 

 

 

 

 

 

آنها واقعًا به من گوش داده و سعی می کنند 
تا منظور مرا بفهمند. سپس به من کمک 

می کنند تا حرف خود را به انگليسی 
  بهتری بزنم.

آنها می دانند که يادگيری به يک زبان جديد 
کار سختی می باشد و به همين دليل برای 

ردن وضع ما، گاهی اوقات ما بازی آسانتر ک
کرده و اوقات خوشی را می گذرانيم تا بتوانيم 

  مواردی که ياد گرفته ايم را تمرين کنيم.

وقتی که صحبت می کنند، آنها را روی 
تخته می نويسند تا من بتوانم ايده ها و 

  لغات جديد را ياد گرفته و بخاطر بسپارم.

آنها نمره بيشتری به ايده ها می دهند تا به 
  .ديکتهگرامر و 

 آنها مرتب چک می کنند تا بفهمند که آيا من
بخاطر  . می فهمم يا نه  را  لغات جديد

  اينکه من خيلی خجالتی هستم و نمی پرسم.

 

 
 
 

حی، عقالنی، هنری و جسمی بهمراه مسئوليت اجتماعیآموزش بی سی: بهبود توسعه اجتماعی، رو  

يادگيری زبان انگليسی واقعًا 
  زحمت زيادی می برد!

"خواندن داستان، شعر و کتاب های 
رمان و ياد گرفتن حساب،علوم و 

تعليمات اجتماعی به زبان انگليسی 
وقت زيادی می برد و من واقعًا سعی 

دارم که سخت زحمت می کشم تا 
  توانم هر چه زودتر آنرا ياد بگيرم.ب

  ساله 11جين، 

 


