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ਕੇ-6 ਕਰੀਕੁਲਮ ਦਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ ਪਾਇਲਨਟਿੰ ਗ ਲਈ ਨਤਆਰ  
 
17 ਮਈ 2022 

ਸਕੂਲ ਅਰਿਕਾਿੀ ਇਸ ਪੱਤਝੜ ਿ ੱ ਤੇ ਸਬੂੇ ਭਿ ‘ਚ ਰਤਿੰਨ ਰਿਰਿਆਂ ਦ ੇਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਖਿੜੇ ਕਲਾਸਿੂਮਾਂ ‘ਚ 
ਰਿਰਦਆਿਥੀਆ ਂਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਿਾਮ ਿਜੋਂ ਚਲਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਕਿੀਕ ਲਮ ਇਿੰਪਲੀਮੈਂਟੇਿਨ ਐਡਿਾਇਜ਼ਿੀ ਗਿ ੱ ਪ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦ ੇਆਿਾਿ ‘ਤ ੇਰਕਿੰ ਡਿਗਾਿਟਨ ਤੋਂ ਗਿੇਡ 6 (ਕੇ-6) ਦ ੇ
ਕਿੀਕ ਲਮ ਨੂਿੰ  ਨਰਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਿੰਤ ਲਤ ਅਤੇ ਪੜਾਅਿਾਿੀ ਪਹ ਿੰ ਚ ਅਖਰਤਆਿ ਕਿਨੀ ਜਾਿੀ ਿੱਖ ਿਹੀ ਹੈ। ਸਤਿੰਬਿ ‘ਚ, ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਕ-ੇ
6 ਕਿੀਕ ਲਮ ਲਈ ਕਲਾਸਿੂਮ ਪਾਇਲਟ ਸਇਿੰਸ, ਫਿੈਂਚ ਫਸਟ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਡਂ ਰਲਟਿੇਚਿ, ਅਤ ੇਫਿੈਂਚ ਇਿੰਮਿਿਨ ਲੈਂਗੂਏਜ ਆਿਟਸ ਐਡਂ 
ਰਲਟਿੇਚਿ ਨਾਲ ਿ ਿੂ ਹ ੋਜਾਿੇਗਾ। 

ਕਲਾਸਰੂਮ ਪਾਇਲਨਟਿੰ ਗ  

ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਸਕਲੂ ਅਰਿਕਾਿੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਲਚਕਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿ ਿਹੀ ਹ ੈਰਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅੱਪਡਟੇ ਕੀਤ ੇਕਿੀਕ ਲਮ ਦੀ ਰਿਕਲਪੀ 
ਕਲਾਸਿੂਮ ਪਾਇਲਰਟਿੰਗ ‘ਚ ਰਕਿੇਂ ਿਾਮਲ ਹਣੋਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਰਟਿੰਗ ਦ ੇਤਜ਼ਿਬ ੇ‘ਚ ਿਾਮਲ  ਹੋਿੇਗਾ: 

• ਅਰਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋੈਿਨਲ ਰਸੱਰਖਆ ਦ ੇਮੌਕ ੇਦੇ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨਾਂ 
• ਕਲਾਸਿੂਮਾਂ ‘ਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰ ਮ ਕਿਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤ ੇਸਿੰ ਦ 
• ਕਿੀਕ ਲਮ ਖਿਰੜਆਂ ਦੀ ਪਾਇਲਰਟਿੰਗ ਕਿ ਿਹੇ ਅਰਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਿ ਕਿਨਾਂ 

6 ਜੂਨ ਤੱਕ  ਸਕੂਲ ਅਰਿਕਾਿੀ ਕਲਾਸਿੂਮ ਪਾਇਲਰਟਿੰਗ ‘ਚ ਿਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸ ਦਣੇਗੇ, ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਰਕ ਰਕਿੰ ਨੇ ਅਰਿਆਪਕ, 
ਰਿਿੇ ਅਤ ੇਗਿੇਡ ਲੈਿਲ ਿਾਮਲ ਹਨ, ਰਜਹੜੇ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਕਿਨਗੇ। 

ਜਦੋਂ ਰਕ ਕਲਾਸਿੂਮ ਪਾਇਲਰਟਿੰਗ ਆ ਿਹੀ ਹੈ, ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਿਾਸੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਕੇ-6 ਰਿਰਿਆ ਂਦ ੇਖਿਰੜਆ ਂਬਾਿੇ ਆਪਣੀ ਿਾਇ ਦ ੇਸਕਣ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 2023 ਦੀ ਬਹਾਿ ਿ ੱ ਤੇ, ਕਲਾਸਿੂਮ ਪਾਇਲਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਿਾਸੀਆ ਂਤੋਂ ਆਈ ਫੀਡਬਕੈ ਰਤਿੰਨਾਂ ਕਿੀਕ ਲਮਾਂ ਦੇ 2023-24  
ਸਕੂਲੀ ਿਿਹੇ ਦੌਿਾਨ ਸੂਬ ੇਭਿ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਿੰਤਮ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇਿੇਗੀ। 

ਨਤਿੰ ਿ ਨਿਨਿਆ ਂ‘ਚ ਨਿਿਾ-ਿਸਤੂ ਅੱਪਡੇਟਾਂ  

ਕੇ-6 ਸਾਇਿੰਸ, ਫਿੈਂਚ ਫਸਟ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਡਂ ਰਲਟਿੇਚਿ ਅਤੇ ਫਿੈਂਚ ਇਿੰਮਿਿਨ ਲੈਂਗੂਏਜ ਆਿਟਸ ਐਡਂ ਰਲਟਿੇਚਿ ਖਿਰੜਆਂ ਨੂਿੰ , ਮਾਿਚ 2021 
ਅਤੇ ਮਾਿਚ 2022 ਦੇ ਦਿਰਮਆਨ ਕਲਾਸਿੂਮ ਪਾਇਲਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਗੇਂਜਮੈਂਟ ਐਕਰਟਰਿਟੀਆ ਂਤੋਂ ਰਮਲੀ ਸਾਿੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂਿੰ  ਰਿਆਨ ‘ਚ ਿੱਖਰਦਆਂ 
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਰਿਿੇ-ਿਸਤੂ ਨੂਿੰ  ਕਨੇੈਡਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਿਿ ਦ ੇਉੱਤਮ ਕਾਿਗ ਜ਼ਾਿੀ ਿਾਲੇ ਖੇਤਿਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 
ਜਾਣਕਾਿੀ-ਭਿਪੂਿ ਕਿੀਕ ਲਮਾਂ ਿਾਲੇ ਖੇਤਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਇਕਸਾਿ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਅੱਪਡਟੇਾਂ ‘ਚ ਿਾਮਲ ਹੈ: 



Classification: Public 
 

• ਕੇ-6 ਸਾਇਿੰਸ ਦੇ ਰਿਿੇ-ਿਸਤ ੂ‘ਚ, ਰਿਰਗਆਨਕ ਤਿੀਰਕਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤੀ ਐਕਰਟਰਿਟੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਸਿੰ ਰਮਲਤ ਕਿਨ, ਪਰਰਕਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ 
‘ਤੇ ਜ਼ੋਿ ਦੇਣ ਅਤ ੇਰਡਜੀਟਲ ਸਾਖਿਤਾ ਤੇ ਨੈਰਤਕਤਾ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਲਈ ਦ ਹਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਿਾਿੇ। 

• ਕੇ-6 ਫਿੈਂਚ ਫਸਟ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਡਂ ਰਲਟਿਚੇਿ ਦੇ ਖਿੜੇ ਦੇ ਰਿਿੇ-ਿਸਤੂ ‘ਚ ਿਾਿੇ ਫਿੈਂਕੋਫਨੋ ਪਰਿਪੇਖਾਂ ਅਤੇ ਸੱਰਭਆਚਾਿ ਦੀ ਿਮੂਲੀਅਤ 
ਦ ਆਿਾ ਫਿੈਂਕਫੋਨ ਪਛਾਣ ਦ ੇਰਿਕਸਤ ਹੋਣ ਨੂਿੰ  ਸਰਹਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। 

• ਕੇ-6 ਫਿੈਂਚ ਇਿੰਮਿਿਨ ਲੈਂਗੂਏਜ ਆਿਟਸ ਐਡਂ ਰਲਟਿੇਚਿ ਕਿੀਕ ਲਮ ਦੇ ਖਿੜੇ ‘ਚ ਫਿੈਂਕਫੋਨ ਪਰਿਪੇਖਾਂ ਅਤੇ ਸੱਰਭਆਚਾਿ ਨੂਿੰ  
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਨ, ਤਿਕਸਿੰਗਤ ਰਸੱਰਖਆ ਪਰਗਤੀ ਮ ਹੱਈਆ ਕਿਨ, ਅਸਿਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਿਥਕ ਸਿੰਚਾਿ ਨੂਿੰ  ਰਿਕਸਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਗਿੰਭੀਿ 
ਪਰਕਾਿ ਦੀ ਸਚੋ ਅਤੇ ਭਾਿਾ ਹ ਨਿਾਂ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਿਾਿੇ। 

• ਰਿਿ-ੇਿਸਤੂ ਦੇ ਬੋਝ, ਉਮਿ ਅਨ ਸਾਿ ਅਨ ਕੂਲਤਾ, ਿਾਬਰਦਕ ਸਪੱਿਟਤਾ ਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇਿਨ, ਮੈਰਟਸ ਅਤੇ ਇਿੰ ਰਨਯੂਟ ਸਮੱਗਿੀ ਸਬਿੰਿੀ 
ਰਿਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਲਈ ਰਤਿੰਨ ਕ-ੇ6 ਰਿਰਿਆ ਂ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ । 

 

ਸਬਿੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਗਿੇਡ ਕੇ-6 ਕਿੀਕ ਲਮ ਨੂਿੰ  ਨਰਿਆਉਣਾl 

ਸਬਿੰ ਧਤ ਖਬਰਾਂ 

• ਨਿੇਂ ਕਿੀਕ ਲਮ ਦੇ ਰਤਿੰ ਨ ਰਿਿ ੇਕਲਾਸ ਿੂਮ ਲਈ ਰਤਆਿ (13 ਅਪਿੈਲ 2022)  
• ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿੀਕ ਲਮ ਰਿਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਰਤਆਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ (10 ਮਾਿਚ  2022) 
• ਕੇ-6 ਕਿੀਕ ਲਮ ਨੂਿੰ  ਲਾਗ ੂਕਿਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ (20 ਜਨਿਿੀ 2022)   
• ਕੇ-6 ਕਿੀਕ ਲਮ ਦੇ ਖਿੜ ੇਬਾਿ ੇਐਲਬਿਟਾ ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਸ ਣਨਾ (13 ਦਸਿੰਬਿ 2022)  
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