
ਸਕੈੰਡਰੀ ਸਕਲੂਾਂ ਿਵਚ: 
 ਦੋ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ 

(ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਕੋਰਸ)। 
 ਲੈਟਰ ਗਰੇਡ ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ 
ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵਚ ਅਗਲੇ 
ਗਰੇਡ `ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਿਵਚ ਉਹ 
ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  

 ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਗਰਜੈਏੂਸ਼ਨ 
ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੇਖ।ੋ 

 ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਕਝੁ ਕੋਰਸਾਂ ਿਵਚ ਸੂਬਾਈ 
ਟੈੱਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
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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। 

  
  
 

   

ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਲਈ ਪੜਾਈ ਦੇ ਿਮਆਰ ਹਨ 
ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆ ਮਿਹਕਮੇ ਵਲ ਤਿਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰ ਦ ੇ
ਹਨ। ਮੁੱਖ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
 ਪੜਾਈ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 ਪੜਾਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ 

ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
 ਪੜਾਈ ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
ਦੋਨੋਂ  ਹੈ। 



 

 

 ਸਾਰੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਕ 
ਟੀਚਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ;ੈ ਅਤੇ 

 ਿਵਕਾਸ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ `ਤੇ ਕਦਿਰਤ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ: ਿਦਮਾਗੀ, ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਿਜਕ, 

ਕਲਾਤਿਮਕ, ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ। 

ਗਰਡੇ 4 ਤ 7 ਿਵਚ: 

 ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਲੈਟਰ ਗਰੇਡਜ਼ ਿਦੱਤੇ  
ਜਾਂਦੇ ਹਨ; 

 ਅਕਸਰ ਇਕ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਟੀਚਰ  
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ; 

 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਰਤਣਾ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 
ਇਕੱਲਾ ਸਰ੍ੋਤ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੀਆਂ; 

 ਪੜਣ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵੱਲ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ;ੈ 

 ਬੋਲਚਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਿਵਚ ਕੰਮ 
ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ;ੈ 
ਅਤ ੇ

 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ 
ਿਵਹਾਰ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਗਰਡੇ 8 ਤ 12 ਿਵਚ: 

 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕਲੋ 8 ਿਵਸ਼ੇ ਅਤੇ 8 
ਟੀਚਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤ ੇ

 ਸਵੈ-ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

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

 ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਬੋਲਚਾਲੀ ਿਵਕਾਸ ਿਸੱਖਣ ਦਾ 
ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। 

 ਐਲੀਮਟਰੀ ਸਕਲੂ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਮ 
ਤੌਰ `ਤੇ ਉਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਹਨ 
ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

 ਇਹ ਿਸੱਖਣਾ ਿਕ ਪੜਾਈ ਿਕਵ ਕਰਨੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿਕਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

 ਲੈਟਰ (ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ) ਗਰੇਡ, ਟੈੱਸਟਾਂ ਦੇ 
ਨਤੀਿਜਆਂ ਨਾਲ ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ `ਤੇ 
ਆਧਾਿਰਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਲੈਟਰ ਗਰਡੇਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੇਖੋ। 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆ ਂ
ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 

ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵਚ:   

 ਲੈਟਰ ਗਰੇਡਜ਼ ਨਹ  ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ; 
 ਿਸੱਿਖਆ ਖੇਡ ਆਧਾਿਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ;ੈ ਅਤ ੇ

 ਿਧਆਨ ਸਮਾਿਜਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ 

ਸੰਕਲਪ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ `ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਗਰਡੇ 1 ਤ 3 ਿਵਚ: 

 ਲੈਟਰ ਗਰੇਡਜ਼ ਨਹ  ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦ;ੇ 

 ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਸ਼ੇ `ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ;ੈ 

 ਅੱਖਰ ਿਗਆਨ ਦੇ ਹਨੁਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 
ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾਲ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਨਾ ਿਕ ਖਾਸ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ; 

 ਿਧਆਨ ਬਲੋਚਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਸ਼ਬਦ-
ਭੰਡਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੜਣ ਅਤੇ ਿਲਖਣ 
ਦੇ ਹੁਨਰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ `ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹ;ੈ 

ਬੀ ਸੀ ਸਕਲੂ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਮੰਤਵ 
ਿਸਖਾਂਦਰਆੂਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਿਨੱਜੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ 
ਿਗਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 
ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤਮੰਦ 
ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣ 
ਯੋਗ ਆਰਿਥਕਤਾ ਿਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ 
ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। 
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ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਿਸਸਟਮ ਅੱਗ ੇਿਲਖੀਆ ਂ
ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤ ੇਿਵਚਾਰਾਂ `ਤ ੇ
ਆਧਾਿਰਤ ਹ।ੈ 

 ਪੜਾਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ 
ਵੱਖ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

 ਪੜਾਈ ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਕਾਰਜ 
ਦੋਨੋਂ  ਹੈ। 

 ਹਰ ਕੋਈ ਿਸੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਰਲ ਕੇ 
ਿਸੱਖ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

 ਖੇਡਣਾ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

 ਗਰੁੱਪ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ 
ਦਾ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਹੱਸਾ ਹੈ।   

 ਿਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜੰਨਾ 
ਕੰਮ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀ 
ਉਮਰ `ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 
 

 


