
 

 1وڈیو 

  PBLA  کیا ہے 

 منظر بیان

 انگریزی! جیسے جیسے آپ یہاں وقت گزارتے ہیں، آپ خوش آمدیدمیں   کالسزبان کی  انگریزی پ کےاآکینیڈا   میں  اور
 کے بارے میں  جانیں گے۔   سہن رہن زبان  سیکھیں گے  اور کینیڈا میں 

1 

پورٹ فولیو پر مبنی پورٹ  فولیو   بیسڈ لینگویج اسیسمنٹ  ) کے لئے  دکھانےانسٹرکٹر آپ کو یہ آپ کی کالس میں ، آپ کا 
 رہی ہے۔بہتر ہو کس  قدر  کا استعمال کرتا ہے ، کہ آپ کی زبان  PBLA یا  ،(تشخیص زبان کی

2 

زیادہ سیکھیں گے اور جس قدر آپ مشق   نااپنے انسٹرکٹر سے جت  اور  سیکھیں گے ، زبان انگریزیآپ وقت کے ساتھ ساتھ 
 ۔اتنے ہی  بہتر ہوتے جائیں گے ،  کریں گے

3 

پنا پورٹ فولیو موصول ا  ، آپ کو لیئےمدد  کے میںیا سیکھا ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ آپ نے ک ظاہر کرنےآپ کو یہ 
 ۔ےکہ  ئنڈراسے آپ کا با  آپ کا استادہو سکتا ہے  کہ  ہوگا۔

4 

 5 !کالس روم میں ملتے ہیںہم  کالس روم میں استعمال کریں گے۔ ESL ہے جسے آپ اپنے ائنڈرب یہ آپ کا 
 

 2وڈیو 

 کا استعمال کرتے ہیں  PBLA آپ کب  

 منظر بیان

ہتر کو بزبان   انگریزیاپنے کالس روم میں ، آپ سننے ، بولنے ، پڑھنے اور لکھنے کی مشق کریں گے۔ اس سے آپ کی 
 بنانے میں مدد ملے گی۔

1 

میں ڈال دیں گے۔بائنڈرجو کچھ آپ نے سیکھا ہے اسے آپ اپنے   2 

 3 کیسے بہتر ہورہی ہے۔ زبان  انگریزیآپ دیکھیں گے کہ آپ کی ساتھ  وقت گزرنے کے ساتھ 

سکیں گے اور اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کرسکیں گے کہ آپ ےل کچھ سیکھ چکے ہیں اس کا جائزہ  آپ جو
ے۔یکیا سیکھنا چاہئآگےکیا بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور  کو  

4 

 5 معلومات ہیں۔ عمدہ زبان سیکھنے کے بارے میں بھی بہت  انگریزیمیں کینیڈا میں رہنے اور  ئنڈرآپ کے با

 6 اور گھر میں استعمال کرنے کے لئے ہے۔ میں   کالس رومیہ بائنڈر آپ کے 
 

  3وڈیو  
PBLA  کا استعمال کیوں کریں 

 منظر بیان

آپ ایسے عنوانات کا انتخاب کرسکتے  آپ کی کالس میں ، آپ کا انسٹرکٹر آپ سے پوچھے گا کہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔
 ثابت ہوں۔  ہیں جو کینیڈا میں آپ کی روز مرہ زندگی میں مددگار

1 

 2 کیسی بہتر ہورہی ہے۔ زبان  انگریزیآپ دیکھیں گے کہ آپ کی  ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ

 پائیںکر کام جاتی ہے ، آپ اپنی روز مرہ کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ تی بہتر ہو زبان  انگریزیجیسے جیسے آپ کی 
 گے جیسے خریداری کرنا۔

3 

 4 مدد ملے گی؟کرنے میں  زبان سیکھنے سے آپ کی زندگی میں کیا  انگریزی ے ، یسوچئ 

 5 ہیں۔ پہنچےآپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں تک  ےکے ذریع ئنڈراپنے با
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