ਹੋਮਵਰਕ ਜਾਰੀ
ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਈ ਐੱਸ ਐੱਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਨੂ ੰ ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਲਈ 2 ½ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਉਨਹ੍ ਾਂ
ਨੂ ੰ 5 ਤ 8 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਿਪਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਕੰ ਮ ਲਈ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਿਵਚ ਕੰ ਿਪਊਟਰ
ਨਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪਬਿਲਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ
ਿਵਚ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੀ ਸੀ ਸੈਕਡ
ੰ ਰੀ
ਸਕੂ ਲਾਂ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ
ਨੂ ੰ ਸਮਝਣਾ

ਹੋਮਵਰਕ ਿਕਸ ਨੂ ੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹੋਮਵਰਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂ ੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੁ ਝ ਮਾਪੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਵੱਡੇ ਭੈਣ/ਭਰਾ ਦੀ
ਮਦਦ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਗਰੇਡ
ਆਉਣਗੇ। ਮਦਦ, ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਸਮਝਣ ਨੂ ੰ ਸੌਖਾ
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਟੀਚਰ, ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਅਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਲਈ ਕੰਮ ਿਦੰਦੇ

“Homework in BC

ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

Secondary Schools”

ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਿਭਆਸ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਨਾ
ਆਉਣ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਿਟਊਟਰ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

[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।

ਗਰੇਡ 8 ਤ ਗਰੇਡ 12
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਤ ਿਮਲੀ ਮਾਇਕ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰ੍ਾਜੈੱਕਟ ਸੰ ਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਹੋਮਵਰਕ

ਹੋਮਵਰਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
-

ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮ (ਅਸਾਇਨਮਟ) ਨੂ ੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ।

ਹੋਮਵਰਕ ਬਾਰੇ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਿਵਿਦਆ ਮਿਹਕਮੇ

-

ਇਕ ਿਨਸ਼ਚਤ ਸਮ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ
ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਕਤਾਬ ਪੜਹ੍ ਨਾ।

-

ਅੰਗੇਰਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟੀ ਵੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਦੇਖਣਾ।

-

ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸੀਿਲਆਂ ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ
ਕਰਨਾ।

ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਹਨ?
ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਿਵਿਦਆ ਮਿਹਕਮਾ ਤਿਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਮੰਤਵ
ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਟੀਚਰ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ
ਹਨ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ:
-

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ/ਨਵ ਕੰਮ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹੋਣ।

-

ਿਬਹਤਰ ਪਾਠਕ ਬਣਨ।

-

ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਵਧਾਉਣ।

ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ `ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ

-

ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ।

ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

-

ਿਲਖਾਈ ਸੁਧਾਰਨ।

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਂ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ੰ

-

“ਜਰਨਲ” ਿਲਖਣਾ।

-

ਹੁਨਰ ਿਸੱਖਣ ਜਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ।

ਿਕੰਨਾ ਹੋਮਵਰਕ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

-

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਪੜਹ੍ ਨਾ ਜਾਂ
ਦੁ ਹਰਾਉਣਾ।

-

ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦਾ
ਿਗਆਨ ਵਧਾਉਣ।

-

ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਯਾਦ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਲਖਣਾ।

-

ਿਕਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂ ੰ ਗਰ੍ਿਹਣ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਮਰਥਾ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ (ਪਲਾਟ ਲਾਈਨ,

-

ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਹਦ
ਬਣਾਉਣਾ।

-

ਕੁ ਝ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ।

ਇਹ ਸੇਧਾਂ ਹਨ:

ਗਰੇਡ 8 ਤ ਗਰੇਡ 12 ► ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਲਈ 1
ਤ 2 ਘੰਟੇ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱਖ ਰਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ੰ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗਰੇਡ 6 ਤ ਗਰੇਡ 12
ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਿਦੱਤਾ

ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ, ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ
ਕੁ ਆਲਟੀ ਨੂ ੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਤਰ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਸਰ, ਅਤੇ
ਇਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਿਕ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ)।
-

ਜੋਿੜਆਂ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਿਵਚ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਿਸੱਖਣ ਜਾਂ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ।

ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਪੜਹ੍ ਾਈ: ਸਮਾਿਜਕ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਿਦਮਾਗੀ, ਕਲਾਤਿਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਾਸ ਨੂ ੰ ਸਮਾਿਜਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ

