
(Video 1)  1ویدیو    
چیست   PBLA 

 صحنه توصیف
 

و  انگلیسیخود خوش آمدید! با صرف وقت خود در اینجا، شما  انگلیسیبه کانادا و کالس زبان 
 زندگی در کانادا را می آموزید. 

1 
 

می دهد تاانجام   PBLA در کالس، معلم تان ارزیابی زبان را مبتنی برنمونه کارها در پوشه،  یا 

   چگونگی پیشرفت زبان تان را به شما نشان دهد. 
2 
 

و تمرین کنید رچه بیشتر از معلم تان بیاموزید را خواهید آموخت، ه انگلیسیشما در طول زمان 
 زبان تان بهتر خواهد شد.  

3 
 

شما باید نشان دهید که چه آموخته اید. برای کمک به شما درانجام این کار، نمونمه کارهای خود 
هید کرد که معلم تان ممکن است به آن بایندر بگوید.را در یک پوشه دریافت خوا  

4 
 

به کار خواهید برد. شما را در کالس می بینم!  ESL   این پوشه ای است که شما در کالس 

 
5 
 

 

2 ویدیو    
استفاده می کنید  PBLA چه وقت از 

 صحنه توصیف
 

در کالس، شما گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن را تمرین می کنید. این کار به 
تان کمک خواهد کرد.  انگلیسیپیشرفت   

1 
 

ه را که آموخته اید در پوشه خود قرار خواهید داد.  شما آنچ  2 
 

تان بهتر خواهد شد.   انگلیسیدر طول زمان شما خواهید دید که چگونه   3 
 

شما قادر خواهید بود آنچه را که آموخته اید بررسی کنید و می توانید با کار کردن با معلم تان 
گیرید که در چه موردی نیاز به پیشرفت دارید و پس از آن چه چیزی را بیاموزید.تصمیم ب  

4 
 

ر کانادا و آموزش زبان  پوشه شما همچنین اطالعات بسیار خوب و زیادی در باره زندگی د
دارد.    انگلیسی  

5 

 6 این پوشه برای شماست که از آن در کالس درس و در منزل استفاده کنید.
 

 

3ویدیو   
استفاده کنید  PBLA  چرا از 

 صحنه توصیف
 

توانید در کالس، معلم از شما سوال خواهد کرد که مایل به آموختن چه چیزی هستید. شما می 
 مباحثی را انتخاب کنید که در زندگی روزانه تان در کانادا به شما کمک کند.

1 
 

تان بهتر خواهد شد.  انگلیسیدر طول زمان شما خواهید دید که چگونه   2 
 

یشتری را در زندگی  کارهای ب که  تان بهتر می شود، شما قادر خواهید شد انگلیسی همچنان که
مثل خرید کردن  ام دهید،روزانه خود انج  

3 
 

چه کمکی به شما در زندگی تان خواهد کرد.  انگلیسیبه این فکر کنید که آموختن   4 
 

قدر پیشرفت کرده اید.خود می توانید ببینید که چپوشه با   5 
 

 



4ویدیو   
 توصیفات انگلیسی

شرکت کنندگان در این ویدیوھا در حال آموختن زبان انگلیسی ھستند. بخش ھایی از این نوشتھ بمنظور روشن شدن 
ویرایش شده اند. ،مطالب  

 توصیف
.بگذارید ببینیم شاگردان چھ می گویند!در کالس بھ شما در آموختن انگلیسی کمک میکند  PBLA استفاده از 

  ) خود استفاده می کنید؟یا کالسور جھ موقع از پوشھ (بایندرسوال توصیفی: 
 

 من از پوشھ خود ھرروز استفاده میکنم.
.از بھ یادگیری در باره کانادا داشتھ باشمھنگامی کھ نی  

 [در] منزل، برای مرور ھمھ کارھایم.
 در صورتی کھ در کالس نیاز بھ کمک داشتھ باشم.

رفتم در درس مطلع شوم.ز پیشھنگامی کھ بخواھم ا  
.زیرا آن ھمیار من در زندگی است ،ھر روز  

 
جھ جیزھایی را در پوشھ خود می گذارید؟سوال توصیفی:   

 
.می گذارم نزل رامتکالیف درسی و درس  من در پوشھ خود تکالیف  

.مربوط بھ صحبت کردن، گوش دادن و خواندن خود را تکالیف  
.خودم راداشت ھای  امتحان ھا و یاد  

.نمونھ کارھایم را  
 

استفاده ازپوشھ چگونھ بھ شما کمک میکند؟ سوال توصیفی:  
 پوشھ [ھا] بھ من در آموختن انگلیسی کمک میکند.

.[در] آموختن راجع بھ کانادا  
.[در] آموختن در باره جامعھ محلی جدید  

 
چرا عالقمند بھ استفاده از پوشھ ھستید؟ سوال توصیفی:  
از پوشھ استفاده کنم زیرا در سازماندھی کارھایم بھ من کمک میکند. من دوست دارم  

 آن شامل اطالعات مھم، قابل استفاده و جدید است.
 آن اطالعات بسیار مفیدی در باره کانادا دارد مثل ھوا، موقعیت اقلیمی، مسکن، تحصیل، و سیستم بھداشت.

 پوشھ مانند یک راھنما در سفر زبان انگلیسی من است.
 پوشھ بھ من کمک میکند تا ببینم انگلیسی من چگونھ در حال بھتر شدن است.

آن بھ تازه واردین کمک میکند تا تصوری عمومی در مورد اینکھ چگونھ می توانند یک زندگی نو وتازه را شروع کنند 
 داشتھ باشند.

در کانادا شروع کنم. را پوشھ بھ من کمک کرده تا زندگی تازه ای  
 

بھ این شاگردان کمک کرده است. بیایید و ببینید کھ بھ شما چگونھ کمک خواھد کرد! شما را در کالس   PBLA  استفاده
 از

 خواھیم دید!
 


