வடிய
ீ
ோ (Video) 1
PBLA என்றோல் என்ன?
கோட்சி

கதை

1

கனடோ மற்றும் உங்கள் ஆங்கிலம் மமோழி வகுப்பிற்கு வருக! நீங்கள்
இங்யக யநரத்தை மசலவிடும்யபோது, நீங்கள் ஆங்கிலம் மமோழித யும்,
கனடோவில் வோழ்வது என்ன என்பதையும் கற்றுக்மகோள்வர்கள்.
ீ

2

உங்கள் வகுப்பில், உங்கள் மமோழி எவ்வோறு யமம்படுகிறது என்பதைக்
கோண்பிக்க உங்கள் ப ிற்றுவிப்போளர் யபோர்ட்ஃயபோலிய ோ
அடிப்பதட ிலோன மமோழி மைிப்பீட்தட அல்லது PBLA ப ன்படுத்துகிறோர்.

3

கோலப்யபோக்கில் நீங்கள் ஆங்கிலம் மமோழித க் கற்றுக்மகோள்வர்கள்,
ீ
யமலும் உங்கள் ப ிற்றுவிப்போளரிடமிருந்து நீங்கள் கற்றுக் மகோள்வதுடன்,
யமலும் நீங்கள் ப ிற்சி மபறுவர்கள்.
ீ

4

நீங்கள் கற்றுக்மகோண்டதை நீங்கள் கோட்ட யவண்டும். அதைச் மசய்
உங்களுக்கு உைவ, உங்கள் மசோந்ை யபோர்ட்ஃயபோலிய ோதவப் மபறுவர்கள்.
ீ
உங்கள் ஆசிரி ர் அதை உங்கள் தபண்டர் என்று அதழக்கலோம்.

5

உங்கள் ESL வகுப்பதற ில் நீங்கள் ப ன்படுத்தும் தபண்டர் இது. வகுப்பில்
சந்ைிப்யபோம்! நீங்கள் PBLA ஐப் ப ன்படுத்துகிறீர்கள்

வடிய
ீ
ோ (Video)2
நீங்கள் எப்யபோது PBLA ஐப் ப
கோட்சி

ன்படுத்துகிறீர்கள்?

கதை

1

உங்கள் வகுப்பதற ில், நீங்கள் யகட்பது, யபசுவது, படித்ைல் மற்றும்
எழுதுவதைப் ப ிற்சி மசய்வர்கள்.
ீ
இது உங்கள் ஆங்கிலம் மமோழித
யமம்படுத்ை உைவும்.

2

நீங்கள் கற்றுக்மகோண்டவற்தற உங்கள் தபண்டரில் தவப்பீர்கள்.

3

கோலப்யபோக்கில் உங்கள் ஆங்கிலம் எவ்வோறு சிறப்போக வருகிறது
என்பதைப் போர்ப்பீர்கள்.

4

நீங்கள் கற்றுக்மகோண்டவற்தற நீங்கள் மைிப்போய்வு மசய் முடியும்,
யமலும் நீங்கள் எதை யமம்படுத்ை யவண்டும், அடுத்து என்ன கற்றுக்மகோள்ள
யவண்டும் என்பதை ைீர்மோனிக்க உங்கள் ப ிற்றுவிப்போளருடன் இதைந்து
பைி ோற்றலோம்

5

கனடோவில் வசிப்பது மற்றும் ஆங்கிலம் மமோழித க் கற்றுக்மகோள்வது
பற்றி பல ைகவல்களும் உங்கள் தபண்டரில் உள்ளன.

6

வகுப்பதற

ிலும் வட்டிலும்
ீ
ப

ன்படுத்ை இந்ை தபண்டர் உங்களுதட து.

வடிய
ீ
ோ (Video) 3
PBLA ஐ ஏன் ப ன்படுத்ை யவண்டும்?
கோட்சி

கதை

1

உங்கள் வகுப்பில், நீங்கள் என்ன கற்றுக்மகோள்ள விரும்புகிறீர்கள் என்று
உங்கள் ப ிற்றுவிப்போளர் உங்களிடம் யகட்போர். கனடோவில் உங்கள்
அன்றோட வோழ்க்தக ில் உங்களுக்கு உைவும் ைதலப்புகதள நீங்கள் யைர்வு
மசய் லோம்.

2

கோலப்யபோக்கில் உங்கள் ஆங்கிலம் எவ்வோறு சிறப்போக வருகிறது
என்பதைப் போர்ப்பீர்கள்.

3

உங்கள் ஆங்கிலம் சிறப்போக வருவைோல், உங்கள் அன்றோட வோழ்க்தக ில்
ஷோப்பிங் மசல்வது யபோன்ற பல விஷ ங்கதள நீங்கள் மசய் முடியும்.

4

இதைப் பற்றி ய ோசித்துப் போருங்கள், ஆங்கிலம் மமோழித க்
கற்றுக்மகோள்வது உங்கள் வோழ்க்தக ில் என்ன மசய் உைவும்?

5

உங்கள் தபண்டர் மூலம் நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் வந்ைீர்கள் என்பதைக்
கோைலோம்.
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