
 

  

      

                  

         

 

           

       

   

          

    

    

     

       

       

         

     

        

             

        

        

      

NEW ESOL STUDENT WELCOME PUNJABI
 

ਨਵ� ੁ ੈਬਾਲਗ ESOL ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਤਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹ! 

ਲਈ ਅੰ ਗੇ ੇ ਭੁ ੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਅਗੇ ੰ ਮ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਪੜ�ਜ਼ੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਸਤ ਰ੍ਰ੍ ਗਤਾਨ ਕਰਦ � ੇ ੰ ਜ਼ੀ ਿਸੱਖਣ, ਕ ਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 

ਿਵਚ ਤੁ ੈਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹ। 

ਅਰੰ ਭ 

 ਆਪਣੇ ਅਡੱਲਟ ਐਜੂਕਸ਼ਨ ਸਕੇ ੂ ।ਲ ਿਵਚ ਇਕ ਕਲਾਸ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ

 ਅੰ ਗਰ੍ਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਇਕ ਪੇ ਰ੍ੀਿਖਆ ਿਦਓ। 

ਟੀਚੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ 

 ਆਪਣੇ ਅੰ ਗੇਰ੍ਜ਼ੀ ਪੜਨ ਦ� ੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। 

1. ਇਕ ਨੌ ਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ। 

2. ਆਪਣੀ ਨੌ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ। 

3. ਆਪਣੇ ੈ ੇਕਰੀਅਰ ਦ ਭਿਵੱਖ ਲਈ। 

4. ਇਕ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂ �ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ ਪੜਨ ਲਈ। 

5. ਗੁ ਂ ਂ ੇ ੋਆਢੀਆ ਅਤ ਦਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। 

6. ਆਪਣੀ ਨੌ ਕਰੀ ਿਵਖੇ ਹੋ ਂਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। 

7. ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। 

8. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ।
 

 ਤੁ ਹਾਡੇ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ ਯੋ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਗਾ।ੇ
ਹਾਡਾ ਅਿਧਆਪਕ ਤੁ ਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਤੁ


 ਤੁ ੰ ੇ ੂ ੋ
ਹਾਨੂ ਹਠ ਿਲਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹਏਗੀ 

1. ਹਰ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ � ੁਸਮ ਿਸਰ ਪੱਜਣਾ। 

2. ਹਰ ਰੋ ੰ ਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤਰ੍ � ਕਰਨਾ।ਜ਼ ਅਗੇ
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3. ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਖ਼ਤ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ। 

ਕਲਾਸਰਮੂ ਿਵਚ ਿਸੱਖਣਾ 

 ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਅਗੇ ੇ ੰ ੁ ੇ ੋ ੇੰ ਰ੍ ਿਤ ਸ� ਹਰਕ ਭਾਗ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਜ਼ੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦ ਨ ਭਾਗ ਹਨ। ਤ ਗ। 

1. ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਅੰ ਗੇਰ੍ਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ 

2. ਰੋ � ੂ ੰ ਰ੍ਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤ�ਜ਼ਮਰਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਟੀਨ ਿਵਚ ਅਗੇ ਕਰਨਾ 

3. ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਉਦੇ ੰ ਰ੍ਜ਼ੀ।ਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਗੇ

ਅੱਗੇ ਵੱਧਿਦਆਂ 

 ਤੁ ੇ ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਗੇ � ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡ ੰ ਰ੍ਜ਼ੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਤ ਸ� 

1. ਿਜਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁ ੁ ੇ ੇ ਇਕ ਪਰ੍ ੇਸ� ਿਸੱਖ ਚਕ 'ਤ ੀਿਖਆ ਿਦਓਗ। 

2. ਕੋ ੋ ੋ ੋ ੇ ੌ ਕਰੀ 'ਤ ਜਾਓਗੇ।ਈ ਹਰ ਕਰਸ ਕਰਗ ਜਾਂ ਇਕ ਨਵ� ਨ ੇ 

3. ਨਵ� ਟੀਚੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਗੋ ।ੇ

4. ਤੁ ੇ � ਬਾਅਦ ਸਕੂ ੰ ਪਰਕ ਿਵਚ ਰਹੋ ੇਹਾਡ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤ ਲ ਨਾਲ ਸ ਗ। 
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