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ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ 
ਪਤਝੜ ਵਿਿੱਚ ਕਲਾਸਰ ਮਾਂ ਵਿਿੱਚ ਅਿੱਪਡਟੇ ਕੀਤ ੇK-6 
ਪਾਠਕਰਮ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਿੇਗਾ। 
 
ਅਲਬਰਟਾ ਿੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਠਕਰਮ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰ ਿੱ ਪ ਿੀ 
ਸਲਾਹ ਿੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਵਕੂੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗਰੇਡ 6 (ਕੇ-6) ਪਾਠਕਰਮ ਿੇ 
ਨਿੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੂੰਤ ਵਲਤ ਅਤੇ ਮਾਪਿੂੰਡ ਿਾਲੀ ਪਹ ੂੰ ਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਸਾਰੇ K-3 ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਤੂੰ ਬਰ ਵਿਿੱਚ ਨਿਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸਾ 
ਅਤੇ ਸਾਵਹਤ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਇਮਰਸਨ ਲੈਂਗ ਏਜ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਸਾਵਹਤ ਅਤੇ 
ਵਿਵਗਆਨ ਪਾਠਕਰਮ ਵਸਿੱ ਖਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਵਜਹਾ ਚ ਣਿੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕ ਲ 
ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਗਰੇਡ 4-6 ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਤੂੰ ਨ ਵਿਵਸਆਂ ਵਿਿੱਚ ਨਿਾਂ ਪਾਠਕਰਮ 
ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾ ਵਿਕਲਪ ਿੀ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਿੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਭਵਿਿੱ ਖ ਲਈ ਵਬਹਤਰ ਢੂੰਗ 
ਨਾਲ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਹ ਨਰ ਿੇ ਨਾਲ ਅਿੱਪਡੇਟ 
ਕੀਤੇ ਪਾਠਕਰਮ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਿੀ ਆਪਣੀ ਿਚਨਬਿੱਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈ। 

ਮ ਲ ਡਰਾਫ੍ਟ 'ਤੇ ਫ੍ੀਡਬੈਕ ਿੇ ਜਿਾਬ ਵਿਿੱਚ, ਸਮਿੱਗਰੀ ਲੋਡ, ਉਮਰ ਿੀ 
ਅਨ ਕ ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਬਿਾਂ ਿੀ ਸਪਿੱਸਟਤਾ ਨਾਲ ਵਚੂੰਤਾ ਿੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਬੋਵਿਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਤੂੰਨ K-6 ਵਿਵਸਆਂ ਵਿਿੱਚ ਬਿਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸੇ-ਵਿਸੇਸ 
ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 
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• ਫ੍ਰੈਂਚ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਸਾਵਹਤ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਪੈਵਲੂੰ ਗ ਵਨਯਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗਰੇਡ ਵਿਿੱਚ ਵਕਸ ਵਕਸਮ ਿੀਆਂ 
ਵਲਖਤਾਂ ਿਾ ਅਵਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਨ ੂੰ  ਵਨਸਵਚਤ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। 

• ਫ੍ਰੈਂਚ ਇਮਰਸਨ ਲੈਂਗ ਏਜ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਵਲਟਰੇਚਰ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਿਾਿ  ਭਾਸਾ ਵਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ 
ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਲਖਣ ਿੇ ਹ ਨਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਿੇ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਿਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ। 

  

• ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਵਭਆਸਾਂ ਿੀ ਸਮਝ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਵਹਲਾਂ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਵਿਵਸਆਂ ਿੇ ਨਾਲ 
ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਗਆਨ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨ ੂੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਨਿੇਂ K-6 ਵਿਵਗਆਨ ਪਾਠਕਰਮ ਵਿਿੱਚ, ਗਰੇਡ 3 
ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਵਕ ਵਕਿੇਂ ਿਰਤੀ ਿੀ ਸਤਹਾ ਿੀਆਂ ਪਰਤਾਂ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਿੇ ਜੀਿਾਸਮ ਿੀ ਖੋਜ 
ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿੱ ਖਿੇ ਹਨ। ਗਰੇਡ 6 ਵਿਿੱ ਚ, ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਐਬਸਟਰੈਕਸਨ, ਕੋਵਡੂੰਗ 
ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੂੰ ਵਪਊਟਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿੇ ਪਰਭਾਿ ਿੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। 

 

ਅਲਬਰਟਾ ਿੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ K-6 ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਸਟ ਲੈਂਗ ਏਜ ਐਡਂ ਵਲਟਰੇਚਰ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਇਮਰਸਨ ਲੈਂਗ ਏਜ ਆਰਟਸ ਐਡਂ 
ਵਲਟਰੇਚਰ ਐਡਂ ਸਾਇੂੰਸ ਪਾਠਕਰਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਵਤਮ ਰ ਪ ਵਿਚ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸਰ ਮ ਪਾਇਲਵਟੂੰਗ ਅਤੇ ਰ ਝੇਵਿਆਂ 
ਿੀਆਂ ਗਤੀਵਿਿੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਫ੍ੀਡਬੈਕ ਨ ੂੰ  ਸ ਵਣਆ ਹੈ। 2022-23 ਸਕ ਲੀ ਸਾਲ ਵਿਿੱਚ, ਸ ਬੇ ਭਰ ਵਿਿੱਚ 47 ਸਕ ਲ ਬੋਰਡਾਂ 
ਨੇ ਡਰਾਫ੍ਟ ਪਾਠਕਰਮ ਨ ੂੰ  ਪਾਇਲਟ ਕੀਤਾ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ 941 ਅਵਿਆਪਕ ਅਤੇ 22,000 ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸਾਮਲ ਸਨ। 
ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਪਾਠਕਰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਵਿਸਿ ਪਿੱ ਿਰ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਪਰਿਰਸਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਵਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਿੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਸ ਬੇ ਭਰ ਵਿਿੱਚ ਪਵਹਲਾਂ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਨਿੇਂ ਪਾਠਕਰਮ ਿੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹ ੂੰ ਿੇ ਹਨ। ਇਹ ਿੇਖਣ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਬਿਵਲਆ ਹੈ, 

ਅਲਬਰਟਾ ਿੇ ਲੋਕ ਅੂੰ ਤਮ ਪਾਠਕਰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਤਿੱ ਕ ਪਹ ੂੰ ਚ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। 

ਸਫ੍ਲ ਪਾਠਕਰਮ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ 

ਅਲਬਰਟਾ ਿੀ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪਾਠਕਰਮ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਜੂੰਨਾ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋ 
ਸਕੇ ਸਫ੍ਲ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਤੂੰਬਰ ਤਿੱਕ ਿਚਨਬਿੱਿ ਹੈ। 2023-24 ਵਿਿੱ ਚ, 

ਅਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸਰ ਮਾਂ ਵਿਿੱਚ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤੇ K-6 ਪਾਠਕਰਮ ਲਈ ਲੈਸ ਹੋਣ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਅਵਿਆਪਕ ਪੇਸੇਿਰ ਵਸਖਲਾਈ ਿੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਆਪਨ ਿੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਲਗਭਗ $47 ਵਮਲੀਅਨ 
ਿਾ ਵਨਿੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਵਨਿੇਸ ਿੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਿਜੋਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਐਜ ਕੇਸਨ ਪਰੋਵਿੂੰ ਸ ਿੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡੇ ਸਕ ਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਗਆਨ 
ਸਰੋਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਹਯੋਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਵਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਸਿੱ ਖਣ 



ਅਤੇ ਨਿੇਂ K-6 ਵਿਵਗਆਨ ਪਾਠਕਰਮ ਿੇ ਸਫ੍ਲ ਅਮਲ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕ ਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਰੋਤ 
ਪਹ ੂੰ ਚਯੋਗ ਹਨ। 

 

ਸ ਬੇ ਭਰ ਿੇ ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਿੀ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਕ ਲੀ ਸਾਲ ਿੀ ਵਤਆਰੀ ਵਿਿੱਚ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਲਬਰਟਾ ਿੀ ਸਰਕਾਰ 
ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਿੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਆਨਲਾਈਨ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

• ਅੂੰ ਵਤਮ K-6 ਫ੍ਰੈਂਚ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਸਾਵਹਤ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਇਮਰਸਨ ਭਾਸਾ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਵਹਤ ਅਤੇ ਵਿਵਗਆਨ ਪਾਠਕਰਮ 

• ਪਰੋਵਿੂੰ ਸੀਅਲ ਵਰਸੋਰਸ ਰੀਵਿਊ ਗਾਈਡ, ਨਿੇਂ ਪਾਠਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਵਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਵਸਖਾਉਣ ਿੇ ਸਰੋਤਾਂ ਿੀ ਚੋਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਾ-ਵਨਰਿੇਸਾਂ ਿੇ ਨਾਲ 

• ਮੌਜ ਿਾ ਪਾਠਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿੇਂ ਪਾਠਕਰਮਾਂ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ 

• ਨਿੇਂ ਪਾਠਕਰਮਾਂ ਲਈ ਸੂੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਥਤੀ ਿੇ ਨਾਲ ਿੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ 

• ਉਹ ਟ ਲ ਜੋ ਅਵਿਆਪਕ ਿੀ ਯੋਜਨਾਬੂੰਿੀ, ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਿਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਿੇ ਹਨ 

• ਲਚਕਿਾਰ ਪੇਸੇਿਰ ਵਸਿੱ ਖਣ ਿੇ ਮੌਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

ਅਲਬਰਟਾ ਐਜ ਕੇਸਨ ਸਤੂੰਬਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੂੰਿੀ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਸਕ ਲ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਿ  
ਿੇਰਿੇ ਪਰਿਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਕ ਲ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰ ਮਾਂ ਵਿਿੱਚ ਪਾਠਕਰਮ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਿੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 

  

ਲਾਿ ੂਕਰਨ, ਪਾਇਲਵ ੰਿ ਅਤੇ ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ ਲਈ ਅਿਲੇ ਕਦਮ 

ਅਲਬਰਟਾ ਿੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਠਕਰਮ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰ ਿੱ ਪ ਿੀ ਸਲਾਹ ਿੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ K-6 ਪਾਠਕਰਮ ਿੇ 
ਨਿੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸੂੰ ਤ ਵਲਤ, ਪੜਾਅਿਾਰ ਪਹ ੂੰ ਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਾਠਕਰਮ ਲਾਗ  ਕਰਨ, ਹੋਰ ਪਾਇਲਵਟੂੰਗ ਿੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਰ ਝੇਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਰਿੇ ਉਪਲਬਿ ਹੋਣ 'ਤੇ 
ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

 

 



ਤੇਜ਼ ਤੁੱ ਥ 

• 2023-24 ਸਕ ਲੀ ਸਾਲ ਿੌਰਾਨ 240,000 ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨਿੀਂ K-3 ਫ੍ਰੈਂਚ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਸਾਵਹਤ, ਫ੍ਰੈਂਚ 
ਇਮਰਸਨ ਲੈਂਗ ਏਜ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਸਾਵਹਤ ਅਤੇ ਵਿਵਗਆਨ ਪਾਠਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਸਿੱ ਖਣਗੇ। 

• ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਿੱ ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਸਕ ਲ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਪਤਝੜ ਵਿਿੱਚ ਗਰੇਡ 4-6 ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ 
ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਵਹਤ ਅਤੇ ਗਵਣਤ ਪਾਠਕਰਮ ਿੀ ਲਾਗ  ਕਰਨਗੇ। 

• 2023-24 ਵਿਿੱ ਚ, K-6 ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਲਈ ਲਗਭਗ $47 ਵਮਲੀਅਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਿੱਚ 
ਸਕ ਲ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫ੍ੂੰਡ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

o ਵਤੂੰ ਨ ਵਿਵਸਆਂ ਿੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਨਿੇਂ K-6 ਪਾਠਕਰਮ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਿ  ਪਾਠਕਰਮ ਸਰੋਤ 
ਖਰੀਿਣ ਲਈ ਪਰਤੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਿਾਰ 'ਤੇ $45 

o ਪੇਸੇਿਰ ਵਸਖਲਾਈ ਨ ੂੰ  ਸਮਰਥਨ ਿੇਣ ਲਈ ਪਰਤੀ-ਅਵਿਆਪਕ ਆਿਾਰ 'ਤੇ $800 

o ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਅਲਬਰਟਾ ਐਜ ਕੇਸਨ ਨਿੇਂ ਪਾਠਕਰਮ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਉੱਚ-ਗ ਣਿਿੱਤਾ ਵਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਆਪਨ 
ਸਰੋਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਖਰੀਿਣ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਿੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ੍ੂੰ ਵਡੂੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖੇਗੀ। 

• ਮਾਰਚ 2021 ਅਤੇ ਫ੍ਰਿਰੀ 2023 ਿੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਲਬਰਟਾ ਿੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਡਰਾਫ੍ਟ K-

6 ਪਾਠਕਰਮ ਬਾਰੇ ਫ੍ੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਿੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੇ: 

o 34,000 ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਿੇਖਣ ਪ ਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

o ਅਲਬਰਟਾ ਐਜ ਕੇਸਨ ਿ ਆਰਾ ਆਯੋਵਜਤ ਿਰਚ ਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸਨਾਂ ਵਿਿੱਚ 1,100 ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਭਾਗ 
ਵਲਆ। 

o ਲਗਭਗ 600 ਅਲਬਰਟਨਾਂ ਨੇ 31 ਿਰਚ ਅਲ ਰ ਝੇਿੇਂ ਸੈਸਨਾਂ ਵਿਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਸਾ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵਿਵਭੂੰਨ ਵਿਰਸਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝੇ 
ਕੀਤੇ। 

o 12 ਭਾਈਿਾਲ ਸੂੰਸਥਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਜ ੜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਵਿਲਿੱ ਖਣ ਵਿਰਸਟੀਕੋਣਾਂ ਿੀ ਵਰਪੋਰਟ 
ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ $1 ਵਮਲੀਅਨ ਿੀ ਗਰਾਂਟ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

o 2021-22 ਸਕ ਲੀ ਸਾਲ ਵਿਿੱਚ, ਲਗਭਗ 360 ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਨਾਲ K-6 ਗਵਣਤ, 

ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਵਹਤ, ਵਿਵਗਆਨ, ਸਰੀਰਕ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਰ ਸਤੀ, ਸਮਾਵਜਕ ਅਵਿਐਨ ਅਤੇ ਫ੍ਾਈਨ 
ਆਰਟਸ ਪਾਠਕਰਮਾਂ ਿਾ ਡਰਾਫ੍ਟ ਪਾਇਲਟ ਕੀਤਾ। 



o 2022-23 ਸਕ ਲੀ ਸਾਲ ਵਿਿੱਚ, 941 ਅਵਿਆਪਕ ਪ ਰੇ ਸ ਬੇ ਵਿਿੱ ਚ 47 ਸਕ ਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿਿੱਚ 22,000 
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਨਾਲ K-6 ਫ੍ਰੈਂਚ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਸਾਵਹਤ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਇਮਰਸਨ ਲੈਂਗ ਏਜ ਆਰਟਸ ਐਡਂ ਵਲਟਰੇਚਰ 
ਅਤੇ ਸਾਇੂੰ ਸ ਪਾਠਕਰਮ ਿਾ ਖਰੜਾ ਵਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

• 12-ਮੈਂਬਰੀ ਪਾਠਕਰਮ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮ ਹ ਨੇ ਸਮ ਹ ਿੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਸਫਾਰਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਮ ਿੱ ਚੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਿੇ ਸਰਿੋਤਮ ਵਹਿੱ ਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਿੱਚ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ ਿੱ ਚੇ ਵਸਿੱ ਵਖਆ 
ਪਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸੂੰ ਤ ਵਲਤ ਪਰਤੀਵਨਿਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 


