
 

 

ਸਕੂਲ  ਦੀਆਂ  ਉਮੀਦਾਂ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤ ੇ
ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਿਰਵਾਰਾਂ 
ਤ ਸਕਲੂ ਕੀ  ਉਮੀਦ 

ਕਰਦ ੇਹਨ 

ਐਲੀਮਟਰੀ (Elementary) ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਮਾਤਾ 
ਿਪਤਾ/ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ 
ਪੁੱਿਛਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਫੀਲਡ 

ਿਟਰ੍ਪਸ (Field Trips) ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ ਜਾਂ  
ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਖਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ   
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਿਨਓਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਨਣ 
ਲਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ  ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਤਾਂ 
ਇਹ ਸਕੂਲ ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ 
ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

  
 

“What Schools Expect 
from Students and their 

Families” 
 

[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। 
 



 

 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ   ਲਈ  

- ਸਕੂਲ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਦਓ ਅਤੇ ਹਰ
ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦ ੇਸਮ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਸਮ ਿਸਰ
ਪਹੁੰ ਚੋ। 

 
- ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤ ੇ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈਣ ਦੀ
ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਕ ੇਸਕੂਲ ਿਵਚ ਆਓ। 

 
- ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਸਹਤਮੰਦ
ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਦੁਿਪਹਰ ਦਾ ਭੋਜਣ ਵੀ ਲੈ ਕੇ
ਆਓ । (‘ਪੇਰੇੰਿਟੰਗ’ ਦਾ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੇਖੋ) ।  

 

- ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਰੁੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਉਿਚਤ
ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। 

 

 

 

- ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸੰਖੇਪ ਰਖੋ ।  
 
- ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਿਫਕਰ ਜਾਂ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹ ੈਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ  

ਕਰੋ ।  
- ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਾਪਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।  

 
- ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹ  ਹ ੈਿਕ ਤੁਸ  ਿਕਸ ਤਰਾਂ
ਘਰ ਿਵਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹੋ ਤਾਂ
ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਪੁਛ ੋ ਿਕ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਤੁਸ  ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । (ਬਰੋਸ਼ਰ ‘ਘਰ
ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਦੇ ਤਰੀਕ’ੇ ਵੀ ਵੇਖ ੋ।) 

 

ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ/ਸਭਂਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ 
 

- ਸਕੂਲ / ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਵੱਲ ਘਰ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਚੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜੋ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਤ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਓ। 

 
- ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ
ਦੀ ਤਰੀਕ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਮੋੜ ਿਦਓ।  

 
- ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹ  

ਸਮਝ ਪਾ ਿਰਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜ ੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ
ਕਰੋ। 

 
- ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗਾਂ 
ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲਓ।  

 
- ਜੇ ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ
ਉਸਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਦ ਿਵਚ
ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਮੀਿਟੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।  

 
- ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਿਵਚ ਸਮ ਤ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ ।  

ਸਕਲੂ ਦੀਆ ਂ ਉਮੀਦਾਂ 

 

ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਪੜਾਈ: ਸਮਾਿਜਕ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਿਦਮਾਗੀ, ਕਲਾਤਿਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਿਜਕ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਦ ੇਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਣੇਾ 

 


