
ਲੈਟਰ ਗਰਡੇਜ਼ ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

ਲੈਟਰ  

ਗਰਡੇਜ਼ 
 

ਲੈਟਰ ਗਰੇਡਜ਼ ਦਾ ਫਸੈਲਾ 

ਕਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇ

ਇਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ  

ਹ ੁੰਦਾ ਹ?ੈ 

 

ਹਾਲਾਤ ਅਨ ਸਾਰ ਢਾਲੀਆਾਂ ਉਮੀਦਾਾਂ (ਅਡਾਪਕਟਡ 

ਐਕਸਪਕੈਟਸ਼ੇਨਜ਼) 

ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਦ ੇਕ ਝ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ੁੰ ‘‘ਹਾਲਾਤ 

ਅਨ ਸਾਰ ਢਾਲੀਆਾਂ`` ਉਮੀਦਾਾਂ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਗਰੇਡ ਕਮਲਦੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਗਰੇਡ ਪੱਧਰ 

ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ `ਤੇ ਕੁੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੁੰ ਕਦੱਤੇ 

ਕੁੰਮ ਅਤ ੇਟੈੱਸਟਾਾਂ ਦ ੇਸਬੁੰਧ ਕਵਚ ਖਾਸ ਮਦਦ ਕਦੱਤੀ ਜਾ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੁੰ ਕੁੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਾਧ  ਸਮਾਾਂ ਕਦੱਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਸ਼ਬਦ-ਜੜੋਾਾਂ ਜਾਾਂ 

ਕਵਆਕਰਣ ਦੀਆਾਂ ਗਲਤੀਆਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨੁੰਬਰ ਨਹੀਂ 

ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ। 

ਨਾਮ ਕੁੰਮਲ (ਆਈ) ਅਤ ੇਫਲ੍ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰਡੇ 

(ਐੱਫ) 

 ਕਜਹੜੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਪਕਹਲੇ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਦ ਜ ੇਕਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 

`ਤੇ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੁੰ ਆਈ ਕਮਲੇਗੀ। ਪਾਸ 

ਹੋਣ ਕਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ੁੰ ਇਕ 

ਕਵਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਵਉਂਤਾਾਂ 

ਕਵਚ ਚੋਣਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਬਕਾਇਆ ਕੁੰਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂਆਾਂ ਤਰੀਕਾਾਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਕਦੱਤੇ 

ਗਏ ਸਮੇਂ ਦ ੇਕਵਚ ਕੁੰਮ ਮ ਕੁੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੁੰ 

ਆਪਣੇ ਅੁੰਕਤਮ ਕਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕਵਚ ਐੱਫ ਕਮਲਦੀ ਹੈ।  

ਸਟੈਂਕਡੁੰਗ ਗਰਾਾਂਕਟਡ (ਐੱਸ ਜੀ) 

ਐੱਸ ਜੀ {ਕਸਰਫ ਅੁੰਕਤਮ ਨੁੰਬਰਾਾਂ ਲਈ} ਉਦੋਂ ਕਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ 

ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪ ਰੀਆਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਾਂ 

ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ, ਪਰ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਨ ੁੰ ਕੋਰਸ ਜਾਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 

ਕਰੈਕਡਟ ਕਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜ ੇਕੋਈ 

ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਗੁੰਭੀਰ ਰ ਪ ਕਵਚ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਕੋਰਸ 

ਦਾ ਕੁੰਮ ਜਾਾਂ ਟੈੱਸਟ ਮ ਕੁੰਮਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਉਸ 

ਨ ੁੰ ਐੱਸ ਜੀ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਦ ੇਬਹ ਤ ਸਾਰ ੇਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ੁੰ 

ਲੈਟਰ ਗਰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਮਲਦ।ੇ ਅਕਜਹਾ ਇਸ ਕਰਕ ੇ

ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ: 

 ਉਹ  ਗਰੇਡ 3 ਜਾਾਂ  ਹੇਠਾਾਂ  ਦੇ ਗਰੇਡ 

ਕਵਚ  ਹਨ; 

 ਉਹ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵਚ ਬਹ ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ;   

 ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰੇਡ ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਕਵਚ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ 

ਕਰ ਸਕਦੇ। 
 

  
 

“Letter Grades” 

 

[Punjabi] 

 

ਇਹ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੀ ਐੱਸ ਬੀ (VSB) ਸਵਵਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਲੋਂ ਸਪ੍ੌਂਸਰ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ESL/ELL) ਦੇ ਅਵਿਆਪ੍ਕਾਂ ਦੇ ਇਕ 

ਗਰ ੁੱ ਪ੍ ਅਤੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਲੀਏਜੋਨ  ਵਰਕਰਾਂ (MCLW) ਦੀ 
ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝ ੇਤੌਰ ਤੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਬਰੋਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਵੁੱ ਚੋਂ 

ਇਕ ਹੈ। 
  

  
 

    
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵਮਲੀ ਮਾਇਕ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈੱਕਟ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 



 

ਲੈਟਰ ਗਰਡੇਜ਼ (ਅਖੱਰਾਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ)ੇ ਦਾ 

ਫਸੈਲਾ ਕਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈ

ਕਲਾਸਰ ਮ ਦੇ ਟੀਚਰ, ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਕੁੰਮ ਦੀ 

ਕ ਆਲਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਕਆਾਂ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਕਸਰ ਟੀਚਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਸ 

ਟਰਮ (ਅਰਸੇ) ਲਈ ਪੜ੍ਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। 

ਕਫਰ, ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਾਈ ਦੀ ਕ ਆਲਟੀ ਦਾ ਪਤਾ 

ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਕਵਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

 

 

 

ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ: ਸਮਾਕਜਕ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਕਦਮਾਗੀ, ਕਲਾਤਕਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਵਕਾਸ ਨ ੁੰ ਸਮਾਕਜਕ ਕਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ 

 

ਲੈਟਰ ਗਰਡੇ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਸਮਾਨ ਅਰਥ 

ਏ (86-100%) ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਬੀ (73-85%) ਬਹ ਤ ਵਧੀਆ 

ਸੀ+ (67-72%) ਵਧੀਆ ਔਸਤ 

ਸੀ (60-66%) ਔਸਤ 

ਸੀ - (50-59%) ਬਹ ਤ ਛੋਟੀ ਪਰਾਪਤੀ 

ਆਈ (0-49%) ਨਾਮ ਕੁੰਮਲ (ਪਕਹਲੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ 

ਦ ਜੀ ਟਰਮ) 

ਐੱਫ (0-49%) ਫੇਲ੍ (ਫਾਇਨਲ ਗਰੇਡ) 

*, ਤਾਰਾ ਕਚੁੰਨ੍, ਜਾਾਂ ਐੱਨ/ਏ {ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹ ੁੰਦਾ}   

ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਅਜੇ ਗਰੇਡ ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕੁੰਮ ਨਹੀਂ 

ਕਰ ਕਰਹਾ। ਸ਼ ਰ  ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਦੇ 

ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹ ਤ ਆਮ ਹ।ੈ 

ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਕਵਕਦਆ ਮਕਹਕਮੇ ਵਲੋਂ  

 

ਕਕੁੰਡਰਗਾਰਟਨ, ਗਰੇਡ 1 ਤੋਂ 3 

ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਗਰੇਡ (ਅੱਖਰਾਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜੇ) ਨਹੀਂ ਕਦੱਤੇ ਜਾਾਂਦੇ 

ਗਰਡੇ 4 ਤੋਂ 12 

ਲੈਟਰ ਗਰੇਡ (ਅੱਖਰਾਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜੇ) ਕਦੱਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

 

 

ਲੈਟਰ ਗਰਡੇਜ਼ ਬਾਰ ੇ

 

 

 

 

 

ਟੀਚਰ, ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਦੀ 

ਕ ਆਲਟੀ ਦਾ ਵਖੱ ਵਖੱ ਤਰੀਕਕਆਾਂ ਨਾਲ 

ਪਤਾ ਲਾਉਂਦ ੇਹਨ 

* ਕਨਗਰਾਨੀ 

* ਕਲਾਸਰ ਮ ਕਵਚ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ 

* ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਕਦਤੱ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੰਮ 

* ਬ ਝਾਰਤਾਾਂ ਅਤ ੇਟੈੱ ਸਟ 

* ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦ ੇਕੁੰਮ ਦ ੇਨਮ ਨੇ 

* ਪਰਜੋੈਕਟ 

* ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤ ੇਕਲਖਤੀ ਕਰਪਰੋਟਾਾਂ 

* ਪਰੈ੍ ੇਅਤ ੇਲੇਖ 

* ਹਮੋਵਰਕ (ਘਰ ਨ ੁੰ ਕਦਤੱਾ ਕੁੰਮ) 

* ਗਰ ਪੱ ਕਵਚ ਕੁੰਮ ਕਰਨਾ 

  

            

      

 


