
ਗਰੇਡ K-4 ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਪੜਚੋਲਕਾਰ (ਐਕਸਪਲੋਰਰਜ) 
 

K ਅਰਲੀ ਪੜਚੋਲਕਾਰ 

ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹ ੇਜਾ ਂਇਸਨੰੂ ਹਣੇੁ ਹਣੇੁ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆ ਂ ਿਸੱਖਣ 
ਦੀਆ ਂਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾ ਂਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸਕੂਲੀ ਵਰ�ੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪੜ�ਨ, ਿਲਖਣ 
ਅਤੇ ਅੰਕ-ਗਿਣਤ ਿਵੱਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਹਨੁਰਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਗਿਣਤ ਿਸੱਖਣ 
ਿਵੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਅਸਲ-ਜੀਵਨ, ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਮੌਿਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠਕ�ਮ ਤ� ਿਮਲੇ ਿਸਧਾਂਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਗੇ। 
ਸਹਾਇਤਾ-ਪ�ਾਪਤ ਸਮਾਜਕ ਅੰਤਰਿਕਿਰਆਵਾਂ ਵਾਸਤ ੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਹਰੀ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਦੀਆ ਂ
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ-ਆਧਾਿਰਤ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ।        

             ਮਜ਼ੇ ਲੈਣਾ, ਨਵ� ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਗਿਣਤ ਦੇ ਹਨੁਰਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ� ਬਾਹਰ ਸਮ� ਦਾ 
ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ 'ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਰਲੀ ਐਕਸਪਲੋਰਰਜ਼ ਪ�ੋਗਰਾਮ' ਦਾ ਕ�ਦਰ-ਿਬੰਦ ੂਹੈ! 
 

ਸਾਖਰਤਾ ਪੜਚੋਲਕਾਰੀ 1/2 

ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ�ਨ, ਿਲਖਣ, ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਨੁਰਾਂ ਨੰੂ ਖਸ਼ੁੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇ
ਇਹਨਾ ਂਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜੰਨ�ਾਂ ਨੇ ਹਣੇੁ-ਹਣੇੁ ਆਪਣੇ ਗਰੇਡ 1 ਜਾਂ ਗਰੇਡ 2 ਸਕੂਲੀ ਵਰ� ੇਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ�ਮ 'ਿਬੱਗ ਆਈਡੀਆਜ਼' ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਿਵਸ਼ਾ ਖੇਤਰਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ, ਸਮਾਜਕ, ਅਤੇ ਕਲਾਵਾ ਂਦੇ ਏਕੀਕਰਨ 
ਰਾਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ-ਭਰਪੂਰ, ਿਵਹਾਰਕ, ਸਾਖਰਤਾ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਰਾਹੀ ਂ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ 
ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਰਿਥਤ ਸਮਾਜਕ ਅੰਤਰਿਕਿਰਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤ� 
ਬਾਹਰੀ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਅਤੇ ਖੇਡ-ਆਧਾਿਰਤ ਿਸੱਖਣ ਦੀਆ ਂਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। 

ਸਾਖਰਤਾ ਹਨੁਰਾਂ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਨਵ� ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤ ੇਘਰ� ਬਾਹਰ ਸਮ� ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਖਰਤਾ 
ਪੜਚੋਲਾਂ ਗਰੇਡ 1/2 ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕ�ਦਰ-ਿਬੰਦ ੂਹੈ! 
 

ਸਾਖਰਤਾ ਪੜਚੋਲਕਾਰ 3/4 

ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ�ਨ, ਿਲਖਣ, ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਨੁਰਾ ਂਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਮੁੜ-
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਿਜੰਨ�ਾ ਂਨੇ ਹਣੇੁ ਹਣੇੁ ਗਰੇਡ 3 ਜਾ ਂ4 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਕੂਲੀ ਵਰ�ੇ ਦੌਰਾਨ ਕਵਰ ਕੀਤ ੇਜਾਦੇਂ 
ਹਨ। ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ 'ਵੱਡੇ ਿਵਚਾਰਾਂ' ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਿਵਸ਼ਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ, ਸਮਾਜਕਾਂ, 
ਅਤੇ ਕਲਾਵਾ।ਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ-ਭਰਪੂਰ, ਿਵਹਾਰਕ, ਸਾਖਰਤਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀ ਂਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ 
ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਰਿਥਤ ਸਮਾਜਕ ਅੰਤਰਿਕਿਰਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤ� ਬਾਹਰੀ 
ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਅਤੇ ਖੇਡ-ਆਧਾਿਰਤ ਿਸੱਖਣ ਦੀਆ ਂਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। 

 

ਸਾਖਰਤਾ ਹਨੁਰਾਂ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਨਵ� ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤ ੇਘਰ� ਬਾਹਰ ਸਮ� ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਖਰਤਾ 
ਐਕਸਪਲੋਰਰਜ਼ ਗਰੇਡ 3/4 ਪ�ਗੋਰਾਮ ਦਾ ਕ�ਦਰ-ਿਬੰਦ ੂਹੈ। 
 

ਅੰਕ-ਗਿਣਤ ਪੜਚੋਲਕਾਰ 1/2 



ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾ ਂਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਵੇਗਾ ਿਜੰਨ�ਾਂ ਨੇ ਹਣੇੁ ਹਣੇੁ ਆਪਣੇ ਗਰੇਡ 1 ਜਾਂ 2 ਸਕੂਲੀ ਵਰ�ੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮਤਲਬ-ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਮੱੁਢਲੇ ਅੰਕ-ਗਿਣਤ ਹਨੁਰਾਂ ਦੀ 
ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕ ੇਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਵੇਗਾ।ਅੰਕ-ਗਿਣਤ ਦੀਆ ਂਮੁਹਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਿਵਸ਼ਾ ਖੇਤਰਾ ਂ
ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ, ਸਮਾਜਕ ਅਿਧਐਨਾਂ, ਅਤੇ ਕਲਾਵਾ ਂਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਹਾਰਕ ਤਜ਼ਰਬ ੇ
ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆ-ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਛਿਗੱਛਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅੰਕ-ਗਿਣਤ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ 
ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰ� ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਖੇਡ-ਆਧਾਿਰਤ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। 

ਅੰਕ-ਗਿਣਤ ਦੇ ਹਨੁਰਾਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਨਵ� ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤ ੇ
ਘਰ� ਬਾਹਰ ਸਮ� ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਕ-ਗਿਣਤ ਐਕਸਪਲੋਰਰਜ਼ ਗਰੇਡ 1/2 ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕ�ਦਰ-ਿਬੰਦ ੂਹੈ! 
 
ਅੰਕ-ਗਿਣਤ ਪੜਚੋਲਕਾਰ 3/4 

ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾ ਂਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਵੇਗਾ ਿਜੰਨ�ਾਂ ਨੇ ਹਣੇੁ ਹਣੇੁ ਆਪਣੇ ਗਰੇਡ 3 ਜਾਂ 4 ਸਕੂਲੀ ਵਰ�ੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮਤਲਬ-ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਮੱੁਢਲੇ ਅੰਕ-ਗਿਣਤ ਹਨੁਰਾਂ ਦੀ 
ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕ ੇਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਵੇਗਾ।ਅੰਕ-ਗਿਣਤ ਦੀਆ ਂਮੁਹਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਿਵਸ਼ਾ ਖੇਤਰਾ ਂ
ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ, ਸਮਾਜਕ ਅਿਧਐਨਾਂ, ਅਤੇ ਕਲਾਵਾ ਂਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਹਾਰਕ ਤਜ਼ਰਬ ੇ
ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆ-ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਛਿਗੱਛਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅੰਕ-ਗਿਣਤ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ 
ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰ� ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਖੇਡ-ਆਧਾਿਰਤ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। 

ਅੰਕ-ਗਿਣਤ ਦੇ ਹਨੁਰਾਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਨਵ� ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤ ੇ
ਘਰ� ਬਾਹਰ ਸਮ� ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਕ-ਗਿਣਤ ਐਕਸਪਲੋਰਰਜ਼ ਗਰੇਡ 3/4 ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕ�ਦਰ-ਿਬੰਦ ੂਹੈ! 
 
ਫਰ�ਚ (en Francais) ਗਰੇਡਾਂ 1/2 ਅਤੇ 3/4 ਿਵਚੱ ਖੋਜਾ:ਂ 
 
ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਫਰ�ਚ ਈਮਰਜ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਫਰ�ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾਵਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ 
ਹਨੁਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕ ੇਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆ ਂਦੀ 
ਏਕੀਿਕਰਤ ਿਵਿਸ਼ਆਂ, ਅਤੇ ਫਰ�ਚ ਸਾਖਰਤਾ ਨਾਲ ਆਹਰੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ-ਭਰਪੂਰ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ, 
ਿਵਹਾਰਕ ਮੌਿਕਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਿਵੱਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਹਰੀ ਿਕਿਰਆਵਾਂ, ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਅਤ ੇ
ਖੇਡ ਆਧਾਿਰਤ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। 
 
 
ਆਪਣੀ ਫਰ�ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਨੁਰਾਂ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਨਵ� ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਘਰ� ਬਾਹਰ ਸਮ� ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, 
Francais ਗਰੇਡਾਂ 1/2 ਅਤੇ 3/4 ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀਆ ਂਖੋਜਾਂ ਦਾ ਕ�ਦਰ-ਿਬੰਦ ੂਹੈ! 
 
Leq'à:leqel, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ Gr. 1-3 
 
ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਇਨ੍ਿਡਜਨਸ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਰਾਹੀ ਂਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਸ 
ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੁਲੱ� ੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਿਡਜਨਸ ਦੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਵੱਚ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤ ੇਸਾਖਰਤਾ ਨਾਲ ਆਹਰੇ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਖਡੇ ਆਧਾਿਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ 
ਇਨ੍ਿਡਜਨਸ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਲਬ-ਭਰਪੂਰ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 
 



ਮਜ਼ਾ ਲਓ, ਇਨ੍ਿਡਜਨਸ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਨਵ� ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ, ਅਤ ੇਸਾਖਰਤਾ ਹਨੁਰਾ ਂਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤ ੇ
ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਘਰ� ਬਾਹਰ ਸਮ� ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓ! 
 

ਗਰੇਡ 5 - 8 ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੱੁਤ ਦੇ ਪੜਚੋਲਕਾਰ 
 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਅਤ ੇਹਨੁਰ-ਿਨਰਮਾਣ ਇਸ 3-ਹਫਤ ੇਦੇ, ਪੁੱਛਿਗੱਛ-ਆਧਾਿਰਤ ਪੜਚੋਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨੀਹਂ ਹ।ੈ ਹਰੇਕ 
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਕ�ਦਿਰਤ ਸਾਖਰਤਾ, ਜਾਂ ਅੰਕ-ਗਿਣਤ, ਪੜ�ਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੂਬਾਈ ਪਾਠਕ�ਮ ਤ� 
ਿਮਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਿਵਚਾਰ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਮਤਲਬ-ਭਰਪੂਰ ਗਿਹਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਿਡਜਨਸ ਦੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

Leq'à:leqel, ਗਰੇਡਾਂ 5 -8 ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤ� ਬਾਹਰੀ ਤਜ਼ਰਬਾ 
 

ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਇਨ੍ਿਡਜਨਸ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਰਾਹੀ ਂਜ਼ਮੀਨ ਤ� ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ 
ਤ� ਬਾਹਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਰਵਾਇਤੀ ਪ�ਥਾਵਾ ਂਅਤੇ ਸਾਡੇ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਪਗਡੰਡੀਆਂ, ਬਨਸਪਤੀ, ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ�ਯੋਗਾਤਮਕ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਵੋੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਸਾਹਸ ਲਈ 
ਿਗਣੀਏ! 

 

ਿਮਊਿਜ਼ਕ ਪਰਫਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰੇਡ 6 – 8 
 

ਿਮਊਿਜ਼ਕ ਪਰਫਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਸੰਗੀਤਕ ਅਤੇ ਬ�ਡ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਬ�ਡ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵ� ਸੰਗੀਤਕ ਟਕੁਿੜਆ ਂ ਨੰੂ ਵਜਾਉਣਾ 
ਿਸੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਸੰਗੀਤਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਜ਼ਾਰਟ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ! 

 

ਡਰਾਮਾ ਪਰਫਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਗਰੇਡ 5 – 8 

ਡਰਾਮਾ ਪਰਫਾਰਿਮੰਗ ਆਰਟਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਅਿਭਨੈ ਅਤ ੇਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਨੁਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਟਕ ਰਪੂਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ 
ਪ�ਗਟਾਵੇ, ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਇੱਕ ਰੰਗਮੰਚੀ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ 
ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੌਡਵੇਅ ਉਮੀਦਾ ਂਅਤੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਿਵਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਸ ਗਰੇਡ 5 – 8 

ਿਵਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਕਲਾਤਮਕ ਪ�ਿਤਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਤਮਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਟਕੁਿੜਆਂ ਨੰੂ 
ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਰਾਹੀ ਂਆਪਣੀ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੰੂ ਵਿਹਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸਿਹਕਾਰਤਾ ਦੇ ਹਨੁਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਿਕਉਿਂਕ ਉਹ 



ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਕੰਧ-ਿਚੱਤਰ ਮਾਸਟਰਪੀਸ' ਤੇ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਂਿਕਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰਚਨਾਵਾ ਂਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ? 

ਰੋਬੋਿਟਕਸ ਗਰੇਡ 5 – 8 

ਰੋਬੋਿਟਕਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕੋਿਡੰਗ, ਰੋਬੋਿਟਕਸ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆ ਂਟੀਮ-ਿਨਰਮਾਣ ਦੀਆ ਂਮੁਹਾਰਤਾਂ 'ਤ ੇ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਉਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚਣੌੁਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕ�ੈਚ ਵਰਗੇ ਔਨਲਾਈਨ 
ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀ ਂਪ�ੋਗਰਾਿਮੰਗ ਸਾਖਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਸੱਖਣਗੇ। ਅਸੀ ਂਆਪਣੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ! 

ਭੋਜਨ ਅਿਧਐਨ ਗਰੇਡ 5 –8 

ਫਡੂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਕਵਾਨ-ਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਭੋਜਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ 
ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਭੋਜਨਾ ਂਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ। ਪੜ�ਨਾ, ਿਲਖਣਾ, ਮਾਪਣਾ ਅਤੇ ਰਪੁਾਤਂਰਣ ਸਾਿਰਆ ਂਨੰੂ ਇਹਨਾਂ 3 ਹਫਿਤਆ ਂਦੌਰਾਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਐਬਟਸਫੋਰਡ 
ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੱੈਫ ਹਨ? 

 

 

STEM/ਸ੍ਟੇਮ ਗਰੇਡ 5 – 8 

STEM ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ-
ਜਵਾਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਿਜੰਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਫਤਾਵਰੀ 
ਚਣੌੁਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆ ਂਿਜੰਨ�ਾ ਂਿਵੱਚ ਿਵਿਗਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ, ਿਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤ ੇਗਿਣਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ
ਸੋਚਣਾ, ਡਰਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤ ੇਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਫਰ�ਚ ਈਮਰਜ਼ਨ ਐਕਸਪ�ੈਸ਼ਨ ਗਰੇਡ 5 – 8 

ਫਰ�ਚ ਈਮਰਜ਼ਨ (French Immersion) ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂ ਦੇ ਫਰ�ਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਹਨੁਰਾਂ ਨੰੂ 
ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤ ੇਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤ ੇਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ 
ਕਰਨਗੇ । 

ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰ�ਚ 
ਈਮਰਜ਼ਨ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "ਵੁਲੇਜ਼-ਵੁਸ ਪਾਰਲਰ ਐਿਵਕ ਮੋਈ/ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਮੇਰੇ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ?" 

 


