
 ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਮਦਦ  

ਲਈ ਕਲਾਸ 

ਿਕਉਂ? 

ਮ ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਮਦਦ ਲਈ 

ਕਲਾਸ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ 
ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਿਵਚ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਟੀਚਰ ਮੇਰੀ 

ਮਦਦ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ! 

 

‘‘ਮੇਰਾ ਸੋਸ਼ਲਜ਼ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 

ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਿਕਵ 

ਸਮੇਟਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ 
ਸੌਖਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਿਖਆਲ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।`` 

ਜੌਹਨੀ, ਉਮਰ 15 ਸਾਲ  

ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਟੀਚਰ ਮਦਦ ਿਕਵ 
ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਹੋਮਵਰਕ (ਘਰ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 

ਕੰਮ) ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਿਲਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ ਤਾਂ ਿਕ ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣ ੇਪਲੈਨਰ `ਤੇ 

ਿਲਖ ਸਕਾਂ। 

ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ  ਪਾਠ 
ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆ ਂਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾਂ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਜੋ ਮ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਸੱਖ ਿਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ 

ਸਮਝਾਉਣ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ 

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਦੱਸਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਆ ਰਹੀ ਹੋਵ।ੇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

“ESL Support Class - Why?” 
 

[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। 

 

 

 

 

 

 

 



ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਟੀਚਰ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆ ਂ

ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ: 

ਉਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 

ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਿਵਚਲੇ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ 

ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬਲੋੀ ਿਵਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਦੰਦੇ 

ਹਨ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਮ ਇਹ 

ਿਦਖਾ ਸਕਾਂ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। 

ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ 

ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 
ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਜ਼ਬਾਨ ਿਕਵ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵ  ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 
ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਿਵੱਚ 

ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਵ ਲੈਣੀ ਹੈ। 

ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਕੋਈ ‘ਚੰਗਾ` ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਪੇਪਰ 

ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

  

ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ 
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਨੋਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੜਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪੂਰੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਖਆਲਾਂ 
ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਪਰ੍ਗਟਾਉਣ ਿਵਚ ਮੇਰੀ 
ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਿਸੱਖਣਾ 
ਸਖਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ 
ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਜੋ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਲਈ 
ਖੇਡਣ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਿਲਖਦੇ ਹਨ 

ਤਾਂ ਿਕ ਮ ਨਵ ਿਖਆਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ 

ਿਬਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ 

ਰੱਖ ਸਕਾਂ। 

ਉਹ ਿਵਆਕਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ 

ਿਖਆਲਾਂ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨੰਬਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਉਹ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ 

ਗਈ ਹ ੈਭਾਵ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਗ 

ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।   

ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਿਸੱਖਣਾ ਬਹਤੁ ਔਖਾ  

ਕੰਮ ਹ!ੈ 

‘‘ਕਹਾਣੀਆ,ਂ ਕਿਵਤਾ ਅਤੇ ਨਾਵਲ ਪੜਨ 

ਅਤੇ ਿਹਸਾਬ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ 

ਅਿਧਐਨ ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਿਵਚ ਿਸੱਖਣ ਨੂੰ ਲੰਮਾ 
ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮ ਛੇਤੀ ਤ ਛੇਤੀ 
ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹਾਂ।`` 

ਜੀਨ, ਉਮਰ 11 ਸਾਲ 

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

ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਕਲਾਸ ਿਸੱਖਣ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹ!ੈ 


