
 

ਪੀ ਈ 

 ਿਫਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਿਜੱਥੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਈ ਹੁਨਰ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਿਵਚ 
ਿਜਮਨਾਸਿਟਕਸ, ਗੇਮਾਂ, ਡਾਂਸ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਨੱਜੀ 
ਅਤੇ ਟੀਮ ਖੇਡਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ 
ਅਿਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 
ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਿਹਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ 
ਲਚਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

 
ਪਰ੍ੋ-ਡੀ 
 ਪਰ੍ੋਫੈਸ਼ਨਲ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਪਸ਼ੇਾਵਰਾਂ 

ਵਜ ਿਵਕਸਤ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 
ਇਹ ਿਦਨ ਿਵਿਦਆ ਮਿਹਕਮੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦ ੇ

ਸਾਂਝੇ ਐਗਰੀਮਟ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਿਦਨਾਂ 
ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹ  
ਲੱਗਦੀਆਂ। 

 
ਪੀ ਟੀ ਸੀ 
 ਪੇਰਟ-ਟੀਚਰ ਕਾਨਫਰੰਸਜ਼ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ 

ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਲਣ ਦੇ ਸਮ ਹਨ।  

 
ਐੱਸ ਬੀ ਟੀ 
 ਸਕੂਲ ਬੇਸਡ ਟੀਮ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ 

ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ 

ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਐੱਸ ਬੀ ਟੀ ਇਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂ 
ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 

 

 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 
ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ 
ਸ਼ਬਦ   

 

“ Acronyms” 
 

[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। 
 

ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਆਮ ਵਰਤ ੇ

ਜਾਂਦ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ੇਅਰਥ 
 



  
 

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

 

ਐੱਚ ਸੀ ਈ
 ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਕੈਰੀਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ 

ਿਜਹੜਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਗਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤ ੇ
ਵਤੀਿਰਆਂ ਬਾਰ ੇਦੱਸਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕ ੇਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਿਵਚ 
ਮਦਦ ਹ ੋਸਕੇ ਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤ ੇਿਸਹਤਮੰਦ 
ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ। 

 
ਆਈ ਈ ਪੀ 
 ਇਨਡਿਵਜੂਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਪੜਾਈ ਦੀਆਂ 

ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ 
ਿਵਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਿਵਉਂਤ ਹ।ੈ ਹਰ ਪਲੈਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ 
ਿਵਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ 
ਦੱਸਦੀ ਹ।ੈ 

 
ਕੇ-7 
 ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤ ਗਰੇਡ 7 ਬਹੁਤੇ ਐਲੀਮਟਰੀ 

ਸਕੂਲਾਂ ਿਵਚਲੇ ਗਰਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵਚ ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ 
ਗਰੇਡ (ਕ ੇਤ 3) ਅਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗਰੇਡ  
(4 ਤ 7) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 
ਐੱਲ ਏ ਸੀ 
 ਲਰਿਨੰਗ ਅਿਸਸਟਸ ਸਟਰ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਟੀਚਰ 

ਿਸੱਖਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ 

ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਿਸਖਾਂਦਰੂਆਂ 

ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਐੱਲ ਡੀ 
 ਲਰਿਨੰਗ ਿਡਸਏਿਬਲਡ ਸ਼ਬਦ ਉਨਾਂ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ 
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। 

ਈ ਐੱਲ ਸੀ
 ਇੰਗਿਲਸ਼ ਲਗੂਏਜ/ਲਰਿਨੰਗ ਸਟਰ ਉਹ ਹ ੈ

ਿਜੱਥੇ ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਿਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ 
ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

 
ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ 
 ਇੰਗਿਲਸ਼ ਐਜ ਏ ਸੈਿਕੰਡ ਲਗੂਏਜ ਇਕ ਸ਼ਬਦ 

ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਿਸਖਾਂਦਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ 
ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਿਹਲੀ 
ਜ਼ਬਾਨ ਨਹ  ਹੈ। 

 
ਐੱਫ ਏ 
 ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ 

ਿਜਸ ਿਵਚ ਡਰਾਇੰਗ, ਪਿਟੰਗ, ਮੂਰਤੀਕਲਾ, 
ਿਮੱਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ, ਅਤੇ 
ਬੁਣਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ, ਨਾਚ, ਬਡ ਅਤ ੇ

ਡਾਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਐੱਫ ਡੀ ਕੇ 
 ਫੁੱਲ-ਡੇਅ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇ

ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ। 
 
ਐੱਫ ਆਈ 
 ਫਰਚ ਇਮਰਸ਼ਨ ਇਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹ ੈਿਜੱਥ ੇ

ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਫਰਚ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਨਾਂ ਿਵਚ 

ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਐੱਫ ਐੱਸ ਏ 
 ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨਲ ਸਿਕਲਜ਼ ਅਸੈੱਸਮਟ, ਿਵਿਦਆ 

ਮਿਹਕਮੇ ਵਲ ਟੈੱਸਟਾਂ ਦੀ ਔਪਸ਼ਨਲ ਸਲਾਨਾ 
ਲੜੀ ਹੈ। ਪੜਣ, ਿਲਖਣ ਅਤ ੇਿਹਸਾਬ ਦੇ ਇਹ 
ਟੈੱਸਟ ਿਸਰਫ ਗਰਡੇ 4 ਅਤੇ 7 ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ  
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਕੂਲਾਂ ਦ ੇਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਲੂਤ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ 

ਇਨਾਂ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ 

ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਿਵਚ ਕੁਝ ਆਮ ਵਰਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ ੇਪਿਹਲੇ ਅੱਖਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਨ। 

ਏ ਆਈ ਪੀ 
 ਐਨੂਅਲ ਇਨਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਇਕ 

ਿਵਉਂਤ ਹ ੈਿਜਹੜੀ ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ, ਪੜਣ 
ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦੇ ਖਤੇਰਾਂ ਿਵਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਿਸੱਖਣ ਬਾਰੇ ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹ।ੈ 

 
ਸੀ ਆਈ ਆਰ ਟੀ 
 ਿਕਰ੍ਟੀਕਲ ਇਨਸੀਡਟ ਿਰਸਪਸ ਟੀਮ ਲੋਕਾਂ 

ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਕਲੂ ਿਵਚਲੇ 
ਿਕਸੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਿਸੱਝਣ ਲਈ ਟਰਡ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਕਸੇ 

ਜਮਾਤੀ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣਾ। 
 
ਡੀ ਪੀ ਏ 
 ਡੇਅਲੀ ਿਫਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਿਵਟੀ ਇਕ 

ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹ ੈਿਜਹੜਾ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤ ਲੈ 
ਕੇ ਗਰੇਡ 12 ਤੱਕ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ 
ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ 
ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇ
ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ (ਪੀ ਈ) ਦ ੇ

ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। 
 
. 

 


