
ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦ ੇਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ 
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਤੁਸ  ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 
ਦੀ ਪੜਹ੍ ਾਈ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ 

ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਬਚੱ ੇਦ ੇਸਕੂਲ ਬਾਰ ੇ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਨ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇ ਨਵਾ ਂਦਸ਼ੇ; 

ਨਵਾ ਂਸਕੂਲ ਿਸਸਟਮ

ਸਾਿਹਤਕ ਨਕਲ

ਹਰ ਸਕੂਲ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ 
ਵੱਖਰੇ ਿਨਯਮ ਹਨ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਕਸੇ 
ਹੋਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ/ਜਾਂ ਿਖਆਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵਚ 

ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

 

 

 

 

 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕ ੇਿਕ 
ਉਹ ਕੀ ਿਸੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ 
ਵਰਕਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੈਟਲਮਟ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਕੇ। 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜਹ੍ ਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਫਕਰ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। 

ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਪਰ੍ੰਸੀਪਲ ਜਾਂ 
ਵਾਈਸ ਿਪਰ੍ੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। 

ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 
(ਪੇਰੰਟ ਅਡਵਾਿਜਰੀ ਕਮੇਟੀ) ਿਵਚ ਜਾ ਕ ੇਅਤ ੇ
ਹੋਰ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਿਮਲ ਕੇ। 

 

ਸਕੂਲ ਅਤ ੇਟੀਚਰ ਮਾਿਪਆ ਂਵਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ੇ
ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਖੱਦ ੇਹਨ। 

 

  
 

“New Country; New School 
System” 

 
[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 ਦ ੇਸਕੂਲਾ ਂਬਾਰ ੇ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਸਖੱਣਾ 

 



 

ਫੀਲਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤ ਬਾਹਰ ਿਸੱਖਣ ਦੇ 
ਹੋਰ ਅਨੁਭਵ ਪੜਹ੍ ਾਈ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਿਹੱਸਾ ਹਨ। 

ਿਨੱਜੀ ਿਵਉਂਤਬੰਦੀ (ਪਲੈਿਨੰਗ) ਅਤੇ 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਿਸਿਖਆ ਪਾਠਕਰ੍ਮ  
ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੱ ਸੇ ਹਨ। 

ਸਰੀਰਕ ਿਸਿਖਆ ਮੁੰਿਡਆਂ ਅਤ ੇਕੁੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ 
ਲਈ ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 
ਿਵਚ, ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਿਸਿਖਆ (ਪੀ 
ਈ) ਦੀਆਂ ਇੱਕ ੋਕਲਾਸਾਂ ਿਵਚ ਹੁੰਦ ੇਹਨ।  

ਿਵਿਦਆ ਮਿਹਕਮਾ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 
ਿਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣੇ ਅਤ ੇਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਦੀ 
ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕ ੇ(ਿਜਵ ਸੰਗੀਤ-ਮੰਡਲੀ, 
ਅਤੇ ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਤ ਬਾਹਰ ਦੀਆ ਂਸਰਗਰਮੀਆਂ) 
ਜ਼ਬਾਨ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ `ਤ ੇਵਧੀਆ ਅਸਰ 
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਟੀਚਰਾ ਂਅਤ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ 
ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਇਹ ਤਰਜੀਹ 
ਿਦੰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ 
ਪਿਹਲੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ।   

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

ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਿਵਚ ਪੜਹ੍ਾਈ
ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਵਖੱ ੋਵਖੱਰ ੇਤਰੀਿਕਆ ਂਨਾਲ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ: 

- ਗਰੁੱਪਾਂ ਿਵਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ 
ਕਰਨਾ; 

- ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਅਤੇ ਟੀਚਰਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦ ੇਹਨ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ; 

- ਡਰਾਮਾ ਅਤ ੇਕਲਾ; 
- ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣਾ; 
- ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ; 
- ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਿਨੱਜੀ 

ਰੂਪ ਿਵਚ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਿਵਚ। 

ਘੋਟਾ  ਲਾਉਣਾ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇਕ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ।  

ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ, ਟੀਚਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਵਾਲੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹਤੱਵ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। 

 

ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਸਕੂਲ 

16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਿਵਚ 
ਸਮ ਿਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   

ਹੋਮਵਰਕ (ਘਰ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ) ਸਕੂਲ 

ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ 
ਟੀਚਰ ਵਲ ਿਦੱਤ ੇਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹਮੋਵਰਕ 
ਬਾਰੇ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੇਖੋ। 

ਿਜਵ ਿਜਵ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, 

ਉਨਹ੍ ਾਂ ਤ ਆਪਣੀ ਪੜਹ੍ ਾਈ ਪਰ੍ਤੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਨੂ ੰ
ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਪੜਹ੍ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਨਵਾ ਂਦਸ਼ੇ; ਨਵਾ ਂਸਕੂਲ ਿਸਸਟਮ 


