ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਿਕਵ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ
ਿਕਹੜੇ ਖਾਸ ਿਵਸ਼ੇ ਐੱਚ ਸੀ ਈ ਿਵਚ
ਿਸਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱਸੇ ਪੜਾਉਣੇ
ਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਵਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਿਚੱਠੀ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ
ਮੀਿਟੰ ਗਾਂ ਵੇਲੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐੱਚ ਸੀ ਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਿਮਲੇ
ਅਤੇ ਤੁਸ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ

ਂ
ਹੈਲਥ ਐਡ
ਕੈਰੀਅਰ ਐਜੂਕਸ਼
ੇ ਨ

ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚ ਸੀ ਈ ਿਵਸ਼ੇ
ਬਦਲਵ ਤਰੀਿਕਆਂ ਰਾਹ ਿਸਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਉਨਾਂ ਤ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਦਾ
ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟੀਚਰ, ਐੱਚ ਸੀ ਈ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਦੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਿਵਚ ਸਾਲ ਿਵਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
ਇਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।

“Health and Career Education
Primary”
[Punjabi]
ਇਹ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੀ ਐੱਸ ਬੀ (VSB) ਸਿਵਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਵਲ ਸਪਸਰ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ (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।

ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਿਵਿਦਆ ਮਿਹਕਮਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਇਸ ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਿਵਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇ ਘਰ ਿਵਚ ਪੜਾਉਣ ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਆਰਾਮਦੇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਤ ਿਮਲੀ ਮਾਇਕ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰ੍ਾਜੈੱਕਟ ਸੰ ਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਐੱਚ ਸੀ ਈ ਦੇ ਖਾਸ ਸਬਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤ ਬਾਹਰ
ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ
ਬਦਲਵ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ
ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਤ
ਗਰੇਡ 3

ਂ ਕੈਰੀਅਰ ਐਜੂਕਸ਼
ਹੈਲਥ ਐਡ
ੇ ਨ (ਐੱਚ
ਸੀ ਈ) ਕੀ ਹੈ?

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਰਿਹਣੀ

ਐੱਚ ਸੀ ਈ, ਕੇ ਤ ਗਰੇਡ 3 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਹੈ। ਇਹ



ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲਾ ਿਗਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ

ਵਤੀਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ
ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ



ਕੀ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਫਲੂ।


ਐੱਚ ਸੀ ਈ ਿਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਤ ਗਰੇਡ 3 ਿਵਚ ਅੱਗੇ

ਿਲਖੇ ਖੇਤਰਾਂ `ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਦਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।



ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਉਣਾ।



ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਿਕੱਥ ਲੈ ਣੀ ਹੈ।

ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ

ਇਹ ਿਸੱਖਣਾ ਿਕ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ

ਿਕਵ ਦੇਣਾ ਹੈ।




ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਦੋਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਾਂ ਦਾ

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਅਤੇ ਿਸੱਿਟਆਂ

ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਕਿਮਉਨਟੀ ਿਵਚ

ਿਸਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਿਵਿਦਆ ਮਿਹਕਮਾ ਪੂਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ

ਪੜਾਉਣ ਿਵਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ

ਇਹ ਿਸੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਿਕ

ਸਮਾਿਜਕ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਬੌਿਧਕ, ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ

ਸਹੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ


ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਕਉਂ

ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਣਾ।

ਖਤਿਰਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੰ ਸੀਆਂ ਵੇਲੇ

ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ।


ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਿਕ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ `ਤੇ

ਇਹ ਿਸੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਿਕ

ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਿਜਕ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ
ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਿਹਕਮੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ
ਐੱਚ ਸੀ ਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਨਾਂ ਿਵਚ
ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ:


ਅਣਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ।

ਿਕਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਨਾਂ ਤ ਿਕਵ

ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਚੰ ਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਿਵਕਸਤ

ਬਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਿਕਵ

ਕਰਨਾ।




ਬਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ।

ਿਨੱਜੀ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ ਦਾ

ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ।

ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ।

ਿਕਵ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਿਸੱਖਣਾ ਿਕ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ

ਢੁਕਵ ਅਤੇ ਅਢੁਕਵ ਛੂਹ ਿਵਚਕਾਰ

ਬਦਸਲੂਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤ ਿਕਵ

ਿਕਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ

ਟੀਚੇ ਤਿਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ

ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ





ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਿਸਹਤ ਦੀ

ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਸਬੰ ਧ

ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ



ਇਹ ਿਸੱਖਣਾ ਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ

ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ
ਿਹੱਿਸਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਿਸੱਖਣਾ।

ਤ ਿਕਵ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ

ਂ ਕੈਰੀਅਰ ਐਜੂਕਸ਼
ਹੈਲਥ ਐਡ
ੇ ਨ ਿਵਚ





ਿਸੱਖਣਾ।

ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਹੋਵੇ।



ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਆਦਤਾਂ

ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਤ ਰੋਕਥਾਮ

ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ

ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਨੱਜੀ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ।

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

ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀਆਂ ਿਵਚ ਿਨੱਜੀ
ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਅਤੇ
ਵਤੀਰੇ ਿਵਕਸਤ ਿਵਚ; ਅਤੇ



ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਕਾਮਯਾਬੀ
ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਿਵਚ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਹ
ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

