
 

வடீிய ோ (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 கற்றுக்மகோள்வரீ்கள். 

2 உங்கள் வகுப்பில், உங்கள் மமோழி எவ்வோறு யமம்படுகிறது என்பதைக் 

கோண்பிக்க உங்கள் ப ிற்றுவிப்போளர் யபோர்ட்ஃயபோலிய ோ 

அடிப்பதட ிலோன மமோழி மைிப்படீ்தட அல்லது PBLA ப ன்படுத்துகிறோர். 

3 கோலப்யபோக்கில் நீங்கள் ஆங்கிலம்  மமோழித க் கற்றுக்மகோள்வரீ்கள், 

யமலும் உங்கள் ப ிற்றுவிப்போளரிடமிருந்து நீங்கள் கற்றுக் மகோள்வதுடன், 

யமலும் நீங்கள் ப ிற்சி மபறுவரீ்கள். 

4 நீங்கள் கற்றுக்மகோண்டதை நீங்கள் கோட்ட யவண்டும். அதைச் மசய்  

உங்களுக்கு உைவ, உங்கள் மசோந்ை யபோர்ட்ஃயபோலிய ோதவப் மபறுவரீ்கள். 

உங்கள் ஆசிரி ர் அதை உங்கள் தபண்டர் என்று அதழக்கலோம். 

5 உங்கள் ESL வகுப்பதற ில் நீங்கள் ப ன்படுத்தும் தபண்டர் இது. வகுப்பில் 

சந்ைிப்யபோம்! நீங்கள் PBLA ஐப் ப ன்படுத்துகிறரீ்கள் 

 

வடீிய ோ (Video)2 
நீங்கள் எப்யபோது PBLA ஐப் ப ன்படுத்துகிறரீ்கள்? 

கோட்சி கதை 

1 உங்கள் வகுப்பதற ில், நீங்கள் யகட்பது, யபசுவது, படித்ைல் மற்றும் 

எழுதுவதைப் ப ிற்சி மசய்வரீ்கள். இது உங்கள் ஆங்கிலம் மமோழித  

யமம்படுத்ை உைவும். 

2 நீங்கள் கற்றுக்மகோண்டவற்தற உங்கள் தபண்டரில் தவப்பரீ்கள். 

3 கோலப்யபோக்கில் உங்கள் ஆங்கிலம் எவ்வோறு சிறப்போக வருகிறது 

என்பதைப் போர்ப்பரீ்கள். 



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 வடீ்டிலும் ப ன்படுத்ை இந்ை தபண்டர் உங்களுதட து. 

 

வடீிய ோ (Video) 3 

PBLA ஐ ஏன் ப ன்படுத்ை யவண்டும்? 

கோட்சி கதை 

1 உங்கள் வகுப்பில், நீங்கள் என்ன கற்றுக்மகோள்ள விரும்புகிறரீ்கள் 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 போர்ப்பரீ்கள். 

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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கைத

உŋகll வ?pபைறKl PBLA ைவp பய+ப;tLவL ஆŋ(லm க5க உதBm.
மாணவrகll ெசாlவைதk ேகFேபாm!
2வOkகpபFட ேகll2: உŋகll ைபQடைர எpேபாL பய+ப;tL(Trகll?
 
நா+ ஒvெவாD நாXm எ+ ைபQடைரp பய+ப;tL(ேற+.
நா+ கனடாைவp ப5Y அYய ேவQ"KDk?m ேபாL.
!F"l, எனL எlலா ேவைலகைள[m ம@pபாyB ெசyய.
எனL வ?pπl எனk? உத2 ேதைவpபFடாl.
பாடt@Fடt@l எனL µ+ேன5றtைதk காண 2Dm_mேபாL.
@னµm ஏெனal அL எ+ வாbkைகK+ Lைண.

2வOkகpபFட ேகll2 : உŋகll ைபQடOl எைத ைவk(Trகll?
 
எனL ைபQடOl எனL பcகll ம5,m !F;pபாடŋகைள ைவk(ேற+.
நா+ ேபdவL, ேகFபL ம5,m வா>k?m பcகll.
எனL ேசாதைனகll ம5,m ?Yp_கll.
எனL ேபாrFஃேபா=ேயா.

2வOkகpபFட ேகll2: ைபQடைரp பய+ப;tLவL உŋகXk? எvவா,
உதB(றL?
 
ைபQடr எனk? ஆŋ(லm க5க உதB(றL.
கனடா ப5Y அYய.
எனL _@ய சfகtைதp ப5Y அYய.

2வOkகpபFட ேகll2: ைபQடைரp பய+ப;tத ஏ+ 2Dm_(Trகll? 
 
எனL ைபQடைரp பய+ப;tத நா+ 2Dm_(ேற+, ஏெனal இL எனL
ெபாDFகைள ஒgŋகைமkக உதB(றL.
இL µk(யமான, பயhllள, _@ய தகவlகைளk ெகாQ;llளL .
கனடாைவp ப5Y வாaைல ம5,m காலiைல, !F;வச@, கl2, dகாதார
அைமp_ ேபா+ற பயhllள தகவlகll இ@l உllளன.
ைபQடr எனL ஆŋ(ல ெமாj பயணt@l ஒD வjகாF" ேபா+றL.
எனL ஆŋ(லm எvவா, >றpபாக வD(றL எ+பைதp பாrkக எனL ைபQடr
எனk? உதB(றL.
_@யவrகXk? _@ய ம5,m _@ய வாbkைகைய எvவா, ெதாடŋகலாm எ+பL
?Ytத ெபாLவான ேயாசைன ெபற இL _@யவrகXk? உதB(றL .
கனடா2l ஒD _@ய வாbkைகையt ெதாடŋக எனL ைபQடr எனk?
உத2யL.

PBLA ைவp பய+ப;tLவL இnத மாணவrகXk? உத2யL. இL உŋகXk?
எvவா, உதBm எ+பைதp பாDŋகll! வ?pπl சn@pேபாm!

 
 


