
 

ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ 
ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 

   
 

ਗਰੇਡ 4 ਿਵਚਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਟੀਚਰ 
ਉਨਾਂ ਿਵਿਸ਼ਆਂ `ਤੇ ਹੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ 
`ਤੇ ਗਰੇਡ ਕੇ ਤ 3 ਤੱਕ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਪਰ, ਗਰੇਡ 4 ਿਵਚ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਲੈਟਰ ਗਰੇਡਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿਰਪੋਰਟ 
ਿਦੰਦੇ ਹਨ।  

 

ਗਰੇਡ 5, 6, ਅਤੇ 7 ਿਵਚਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਲਈ ਟੀਚਰ ਉਨਾਂ ਿਵਿਸ਼ਆਂ `ਤੇ ਿਰਪਰੋਟ ਿਦੰਦੇ 
ਹਨ ਿਜਨਾਂ `ਤੇ ਗਰੇਡ ਕੇ ਤ ਗਰਡੇ 4 ਤੱਕ 
ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 
ਪਰ, ਗਰੇਡ 5 ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕ,ੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਕ 
ਵਾਧੂ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ੇਕੇਸਾਂ ਿਵਚ ਇਹ 
ਜ਼ਬਾਨ ਫਰਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਗਰੇਡ 4 ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਵਾਂਗ, ਬਹੁਤੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੈਟਰ ਗਰੇਡ 
ਿਮਲਦੇ ਹਨ। 
 

ਗਰੇਡ 8 ਿਵਚਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟੀਚਰ 
ਉਨਾਂ ਿਵਿਸ਼ਆਂ `ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ `ਤੇ 
ਗਰੇਡ ਕੇ ਤ ਗਰੇਡ 7 ਤੱਕ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

  

ਗਰੇਡ 8 ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕ,ੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫਾਈਨ 
ਆਰਟਸ ਿਵਚਲੇ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਦੀ 
ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਡਾਂਸ, 

ਡਰਾਮਾ, ਸੰਗੀਤ, ਜਾਂ ਿਵਜ਼ਅੂਲ ਆਰਟਸ। ਇਸ ਤ 
ਇਲਾਵਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਪਲਾਈਡ ਸਿਕੱਲਜ਼ ਿਵੱਚ 
ਿਕਸੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ 
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪੜਾਈ, ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, 
ਹੋਮ ਇਕਨੌਿਮਕਸ, ਜਾਂ ਿਬਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਹਰ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵਚ ਹਰ ਟਰਮ ਿਵਚ ਲੈਟਰ ਗਰੇਡ 
ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 

ਗਰੇਡ 9 ਤ ਗਰੇਡ 12 ਿਵਚਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਲਈ, ਟੀਚਰ ਸਾਰੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ `ਤੇ ਿਰਪਰੋਟ ਿਦੰਦੇ 
ਹਨ। ਟੀਚਰ-ਕਸਲਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਨਾਂ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਜਨਾਂ 
ਦੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 
ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਸੰਸਥਾ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਲਈ 
ਟੀਚਰ-ਕਸਲਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋੜ ਦੇ ਕਰੋਸਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰਨ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਗਰਜੈਏੂਸ਼ਨ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਂ ਦਾ 
ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੇਖੋ।  

  

 

  
 

“Report Cards in BC”  
 

[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। 
 

ਜ਼ਰਰੂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਹੜੀ 
ਮਾਿਪਆ ਂਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹ ੈ



ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ, ਗਰੇਡ 1, 2, ਅਤੇ 3 ਿਵਚਲੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟੀਚਰਾਂ ਇਨਾਂ ਬਾਰੇ 
ਿਰਪੋਰਟ ਿਦੰਦੇ ਹਨ: 

 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦ ੇਹੁਨਰ (ਸੁਣਨਾ, 
ਬੋਲਣਾ, ਪੜਣਾ, ਿਲਖਣਾ, ਦੇਖਣਾ, 
ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ); 

 ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼; 

 ਿਹਸਾਬ; 

 ਸਾਇੰਸ; 

 ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ; 

 ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ (ਡਾਂਸ, ਡਰਾਮਾ, 
ਸੰਗੀਤ, ਅਤੇ ਿਵਜੂ਼ਅਲ ਆਰਟਸ); 

 ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਕੱਤ ੇਦੀ ਿਸੱਿਖਆ; ਅਤ ੇ

 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ। 

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

 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀਆਂ ਅਤੇ 
ਪਰ੍ਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਿਬਆਨ; 

 ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਟੀਚੇ; ਅਤ ੇ

 ਘਰ ਿਵਖ ੇਪੜਾਈ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ 
ਤਰੀਕ।ੇ 

ਗਰੇਡ ਕੇ ਤ ਗਰੇਡ 7 ਤੱਕ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਲਈ, ਮਾਪੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕਲੋ ਰੱਖਦੇ 
ਹਨ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਿਲਫਾਫੇ 
`ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 
ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਰਪੋਰਟ ਦਖੇ ਲਈ ਹੈ। 
ਇਹ ਿਲਫਾਫੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਿਰਪੋਰਟ ਲਈ ਿਫਰ ਵਰਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਟੀਚਰ ਿਕਹੜ ੇਿਵਿਸ਼ਆ ਂ`ਤ ੇਿਰਪਰੋਟ 
ਿਦੰਦ ੇਹਨ? 

ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵਚ ਗਰੇਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 
ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਲੈਟਰ ਗਰੇਡ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਿਵਚਾਰ ਦੇਣੇ 

ਪਦੇ ਹਨ।  

ਬਹੁਤੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਸਮ 
ਿਵਚ ਿਰਪੋਰਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਡੇ ਕੇ ਤ 3 
ਿਵਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਸਰਫ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਕੇ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਿਰਪਰੋਟ ਕਾਰਡ ਿਵਚ ਿਕਹੜੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ?ੈ 

ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੀ 
ਤਰੱਕੀ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਿਵਚ 
ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਤੀਰੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰ ੇ
ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਿਵਚ ਅੱਗੇ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ: 

 ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ, ਐਡਰੈਸ, ਅਤੇ ਫੋਨ 
ਨੰਬਰ; 

 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ; 

 ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ 
(ਟੀਚਰਾਂ) ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ; 

 ਸਕੂਲ ਦ ੇਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ ਜਾਂ ਵਾਈਸ-
ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ; 

 ਇਹ ਵਰਣਨ ਿਕ ਲੈਟਰ (ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ) 
ਗਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ 
ਿਚੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ; 

 ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਜੰਨੇ ਿਦਨ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੇਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤ 
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ; 

 

ਿਰਪਰੋਟ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹਨ? 

ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਪੇਰ (ਡਾਕੂਮਟਸ) ਹਨ 
ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵਲ ਤਹੁਾਡ ੇਬੱਚੇ 
ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਲਖ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 

ਿਰਪਰੋਟ ਕਾਰਡ ਘਰ ਨੂੰ ਿਕੰਨੀ ਕ ੁ
ਵਾਰੀ ਭਜੇ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ? 

ਰਸਮੀ ਿਲਖਤੀ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਿਵਚ ਿਤੰਨ 

ਵਾਰੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ 
ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤ 
ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਗੈਰਰਸਮੀ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਗੈਰਰਸਮੀ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

 ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ; 

 ਈਮੇਲਾਂ; 

 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ 
ਮੀਿਟੰਗਾਂ; 

 ਮਾਪੇ-ਟੀਚਰ ਿਵਚਕਾਰ ਮੀਿਟੰਗਾਂ; ਜਾਂ 

 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ/ਪਲੈਨਰ ਿਵਚ 
ਨੋਟ ਿਲਖਣਾ। 

 
 
 


