
 

ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ 
ਗਰਜੈਏੂਸ਼ਨ ਦੀਆ ਂ

ਸ਼ਰਤਾਂ 

ਕੀ ਗਰਜੈਏੂਸ਼ਨ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ 
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ/ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਦਾਖਲੇ 

ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਵਰਗੀਆ ਂਹੀ ਹਨ? 

ਨਹ । ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘‘ਡੌਗਵੁੱਡ 
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ’ ਜਾਂ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 
ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਪਰ, ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਿਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਰ ਫੈਕਲਟੀ ਖਾਸ ਕਰੋਸਾਂ ਦੀ 
ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਅਿਜਹੀ ਪਲੈਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਟੀਚਰ-ਕਸਲਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਿਜਹੜੀ ਉਨਾਂ ਦੀਆ ਂਿਨੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਪਰੂੀਆਂ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਗਰੈਜਏੂਸ਼ਨ ਟਰ੍ਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਟਰ੍ਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਲੈਨ 4 ਕਰਿੈਡਟਾਂ ਦਾ 
ਇਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਗਰੇਡ 10, 11 ਅਤੇ 
12 ਿਵਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ, 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕਲੂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ 
ਹੇਠ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ `ਤੇ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਿਲਖੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ: 

 ਿਨੱਜੀ ਿਸਹਤ ਿਵਚ, ਿਸਹਤ ਦੀ 
ਿਨੱਜੀ ਪਲੈਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਹਰ ਹਫਤੇ ਦਰਿਮਆਨੀ ਤ ਤੇਜ਼ 
ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਦੇ 150 ਿਮੰਟਾਂ 
ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ ਹ;ੈ 

 ਕਿਮਉਨਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਿਵਚ, 
ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਕਿਮਉਨਟੀ ਸਰਿਵਸ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 
30 ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ ਹੈ 
ਅਤੇ ਜੋ ਿਸੱਿਖਆ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ 
ਦੱਿਸਆ ਹ;ੈ ਅਤੇ 

 ਿਕੱਤੇ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵਚ, 
ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪਲੈਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਪਰ੍ਾਪਤੀਆਂ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਗਰਜੈਏੂਸ਼ਨ ਟਰ੍ਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਬਰਸ਼ੋਰ ਦੇਖ।ੋ 
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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। ਸਕੈੰਡਰੀ ਸਕਲੂ ਤ ਗਰਜੈਏੂਸ਼ਨ 

ਬਾਰ ੇਜ਼ਰਰੂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 



 
 
 
 

ਗਰੈਜਏੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ? 

ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਲੂ ਦੇ 
ਉਹ ਖਾਸ ਕਰੋਸ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਹਰ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ‘‘ਡੌਗਵੁੱਡ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ`’ 
ਜਾਂ ਗਰੈਜਏੂਸ਼ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਲੈਣ ੇ

ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ: 

 ਿਵਿਦਆ ਮਿਹਕਮੇ ਵਲ ਤਿਹ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਜ਼ਰਰੂੀ, ਜਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਕੋਰਸ; 

 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਲ ਚੁਣੇ ਗਏ 
ਇਲੈਕਿਟਵ ਕੋਰਸ; ਅਤੇ 

 ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਟਰ੍ਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਲੈਨ। 

ਹਰ ਕਰੋਸ ਦੇ ਕਰਿੈਡਟਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤਿਹ ਹੈ। 
ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 80 
ਕਰੈਿਡਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 80 ਕਰੈਿਡਟਾਂ ਿਵਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਜ਼ਰਰੂੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ 48 ਕਰੈਿਡਟ; 

 ਇਲੈਕਿਟਵ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ 28 
ਕਰੈਿਡਟ; ਅਤੇ 

 ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਟਰ੍ਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਲਈ 
4 ਕਰੈਿਡਟ। 

 

ਇਲੈਕਿਟਵ ਕਰੋਸ ਕੀ ਹਨ? 

ਇਹ ਕਰੋਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਲ ਆਪਣੀ 
ਿਦਲਚਸਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਉਪਲਬਧ ਇਲੈਕਿਟਵ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 
ਅਤੇ ਿਕਸਮ ਇਕ ਸਕੂਲ ਤ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ 
ਿਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਵੋੇਗੀ। ਇਹ ਕਰੋਸ ਿਕਸੇ 
ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜਕੂੇਸ਼ਨ ਵਲ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ 
ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ 
ਸਾਰ ੇਿਵਿਦਆ ਮਿਹਕਮੇ ਵਲ ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਹਰ ਗਰੇਡ ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਿਕਹੜੇ ਕਰੋਸ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਨ? 

ਅੱਗੇ ਿਦੱਤਾ ਖਾਨਾ ਇਹ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਗਰੇਡ ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਿਵਿਦਆ ਮਿਹਕਮਾ ਿਕਹੜੇ ਕਰੋਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਕਰੋਸ ਗਰੇਡ 10 ਗਰੇਡ 11 ਗਰੇਡ 12 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਮਉਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ  

ਸਾਇੰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ  

ਿਹਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ  

ਸਰੀਰਕ ਿਸਿਖਆ ਜ਼ਰੂਰੀ   

ਪਲੈਿਨੰਗ 10/ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 
ਟਰ੍ਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹੋਰ: 
ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ 10 
ਜਾਂ ਅਪਲਾਈਡ 
ਆਰਟਸ 10 

ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ 11 
ਜਾਂ ਅਪਲਾਈਡ 
ਆਰਟਸ 11 

ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ 12 
ਜਾਂ ਅਪਲਾਈਡ 
ਆਰਟਸ 12 

 
ਗਰੇਡ 12 ਦੇ ਹੋਰ 
ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ 12 
ਕਰੈਿਡਟ (ਬਹੁਤੇ 
ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਰਸ 
ਿਪੱਛੇ 4 ਕਰੈਿਡਟ ਹੁੰ ਦੇ 

ਹਨ) 

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


