
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ: 
ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਇਕ  

ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੱਸਾ 

ਿਧਆਨ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕ ੇਅਤੇ ਉਨਾਂ 
ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸ  ਆਪਣ ੇਘਰ ਦੀ 
ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ 

ਬੋਲਣਾ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਆਪਣ ੇਬੱਿਚਆ ਂ

ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹ ੇਹਵੋਗੋੇ। 

- ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਲੱਬ, ਡਰਾਮਾ, 
ਥੀਏਟਰ, ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ 
ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦਉ 

ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ 
ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ। ਇਨਾਂ 
ਤਜਰਿਬਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ  

ਗੱਲ ਕਰੋ। 

- ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦ ੇਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 

ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦਾ 
ਕੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸੁਫਿਨਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 

- ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਟੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅ 

ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਤੁਸ  ਜੋ ਿਸਿਖਆ ਹੈ ਉਸ 

ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

- ਆਪਣੀ ਕਿਮਉਨਟੀ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ 
ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵਚ 

ਜਾਉ: ਪਾਰਕ, ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ, 

ਿਵਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਿਤਹਾਸ 

ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ, ਮੇਲੇ, ਜਸ਼ਨ, 

ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਆਿਦ।  
ਤੁਸ  ਜੋ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਾਰ ੇ

ਗੱਲ ਕਰੋ। 

  
 

“Talk: An Important Part of 

Learning” 
 

[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। 



ਬੱਚੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਤਜਰਿਬਆਂ ਰਾਹ  

ਅਰਥ ਕੱਢ ਕ ੇਸੋਚਣਾ, ਪੜਣਾ ਅਤ ੇਿਲਖਣਾ 
ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹ  ‘ਗੱਲ’ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਦ ੇਹਨ। 
ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ 

ਨਾਲ ਸੋਚਣੀ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵਚ, ਸੁਣਨਾ ਅਤ ੇਬੋਲਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ 
ਪੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਿਸੱਖਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦ ੇਹੁਨਰ ਹਨ: 

- ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ 

ਜ਼ਰੂਰੀ; 

- ਪੜਣਾ ਅਤੇ ਿਲਖਣਾ ਿਸੱਖਣ ਦੀ 
ਬੁਿਨਆਦ; 

- ਅਕਾਦਿਮਕ ਿਸਿਖਆ ਲਈ ਆਧਾਰ; 

ਅਤ ੇ

- ਸਮਾਿਜਕ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਇਕ 

ਮੁੱਖ ਤੱਤ। 

ਟੀਚਰ, ਅਰਥਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 

ਰਾਹ  ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਿਜਵ ਿਕ: 

- ਟੀਚਰ ਅਤ ੇਬੱਚੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਸੱਧੀ 
ਗੱਲਬਾਤ। 

- ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਜੱਥ ੇਦੋ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਤ ੇ

ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

- ਅਿਜਹੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ 
ਸਚੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵ 

ਸੋਚਦੇ ਅਤ ੇਿਸੱਖਦ ੇਹਨ।  

  

 

 

 

 

 

 

 

ਘਰ ਿਵਚ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੁਨਰ 
ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਾਪੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਿਕਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

- ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ੋ

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ।ੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 

ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ 
ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ 
ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਨਾਂ ਨੇ 
ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ 
ਅਤੇ ਿਕਉਂ। ਉਨਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ ਸੁਣੋ।  

- ਰਲ ਕ ੇਿਕਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। 
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚਲੇ ਪਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ 
ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ।ੋ 

- ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 

ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ
 

ਿਸੱਖਣ ਦੀਆ ਂਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆ ਂ
ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ ਇਕ 
ਦੂਜ ੇਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 

ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਿਵਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਪੜਣ ਵਾਿਲਆ ਂਦਾ 
ਥੀਏਟਰ, ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰਨਾ, 
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਐਕਿਟੰਗ, ਖੋਜ 
ਦੇ ਸਾਂਝ ੇਪਰ੍ੋਜਕੈਟ, ਬਿਹਸਾਂ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ-

ਵਟਾਂਦਰ।ੇ  

‘‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਸੁਣਨ, ਪੜਣ, 

ਿਲਖਣ, ਦੇਖਣ ਰਾਹ  ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ ਬੌਿਧਕ 

ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕ ੇਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹ ੈਅਤੇ 

ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵਚ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਅਤੇ 

ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰ ੇਪੱਖਾਂ ਿਵਚ ਅਸਰਦਾਰ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ 

ਕਰਨਾ ਹ।ੈ 
ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਿਵਿਦਆ ਮਿਹਕਮਾ 

ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਪੜਾਈ: ਸਮਾਿਜਕ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਬੌਿਧਕ, ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਿਜਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ। 

 


