્સહકટારી કિક્ષણ
સ્ટુિન્ટ ્સ્્સે્સ રિસતટાવિ દવિટારટા ઑન્ટટારરયો મટાધયકમક િટાળટાઓ કવિદ્ટાર્થીઓની વયક્તગત કેળવિણી િૈલીઓ અને રૂકચઓ પૂરી કરવિટામટાં મદદ કરવિટા મટા્ટે
કવિસતટારરત કટાય્યક્રમો આપી રહી છે . આ કટાય્યક્રમો કવિદ્ટાર્થીઓને કવિકવિિ નવિટા અને ્સુિટારેલટા કેળવિણીનટા કવિક્પો દવિટારટા તેમનટા હટાઈ સકૂલનટા અનુભવિોને રૂકચ
રિમટાણે ઢટાળવિટા દે છે . આ કવિક્પોમટાં ડયુઅલ ક્રેરિટ્સ, સપેકિયટાકલસ્ટ હટાઈ કસક્્સ મેજ્સ્ય અને ્સહકટારી કિક્ષણનો ્સમટાવિેિ ર્ટાય છે .
આ કટાય્યક્રમો બિટાં કવિદ્ટાર્થીઓની જરૂરરયટાતો, રૂકચઓ અને િક્તઓ પૂણ્ય કરવિટામટાં તેમને કેળવિણીમટાં રિવિૃત્ત કરવિટામટાં અને સનટાતક તેમજ તેર્ી આગળનટા ્સમય
મટા્ટે તેમને બહેતર રીતે તૈયટાર કરવિટામટાં મદદ કરે છે .

્સહકટારી કિક્ષણ (કો-ઑપ) િું છ?

કો-ઑપ કટાય્યક્રમોનટા ચટાવિીરૂપ લટાભો

• ્સહકટારી કિક્ષણ એ મંત્ટાલય-મટાનય કટાય્યક્રમ છે જે કવિદ્ટાર્થીઓને

કો-ઑપ કવિદ્ટાર્થીઓ નીચેનટા મટા્ટેની તક િરટાવિે છ:ે

દે છ.ે આ કટાય્યક્રમ ્સહકટારી કિક્ષણનટા કિક્ષક દવિટારટા દેખરેખ રટાખવિટામટાં
આવિતટાં કો-ઑપ અભયટા્સક્રમ, કોઈપણ કવિષયમટાં ્સંબંકિત પટાઠયક્રમ
અભયટા્સક્રમ અને નોકરીની વયવિસર્ટાનો બનેલો હોય છ.ે
• કવિદ્ટાર્થીઓ વિૈકક્પક કો-ઑપ ક્રેરિટ્સ કમટાવિટા પર કોઈ મયટા્યદટા કવિનટા
તેમની ફરકજયટાત હટાઈ સકૂલ સનટાતક જરૂરરયટાતો તરફ કો-ઑપ ક્રેરિટ્સ
લટાગુ કરી િકે છ.ે કવિદ્ટાર્થીઓ મટા્ટે તેમની મટાધયકમક િટાળટા દવિટારટા
કો-ઑપ વયવિસર્ટાઓ ગોઠવિવિટામટાં આવિે છે અને કિક્ષણ મંત્ટાલયની
નીકતઓ અને મટાગ્યદરિ્યકટાઓનું પટાલન ર્વિું જોઈએ.

• રિટાયોકગક કેળવિણીનો અનુભવિ
• “્ટેસ્ટ-ડ્ટાઈવિ” કટારકીરદ્ય કવિક્પો
• તેમનટા વિગ્યખંિની કેળવિણીની રિટા્સંકગકતટા જોવિી
• કટાય્યસર્ળનટા અનુભવિ દવિટારટા ક્રેરિટ્સ કમટાવિી
• કટાય્યસર્ળમટાં જરૂરી આવિશયક કૌિ્યો અને આદતો કવિક્સટાવિવિી
• મૂ્યવિટાન કટાય્ય અનુભવિ રિટાપત કરવિો જે મટાધયકમક બટાદનટાં કટાય્યક્રમો અને
ભટાકવિ રોજગટારી મટા્ટે રેઝયુમનું કનમટા્યણ કરવિટામટાં મદદ કરે.

તે કોનટા મટા્ટે છે ?

કો-ઑપ કટાય્યક્રમો ્યટાં આપવિટામટાં આવિે છે ? હુ ં વિિુ મટાકહતી કેવિી રીતે
મેળવિી િકુ?
ં

• કો-ઑપ કટાય્યક્રમો મટાધયકમક કવિદ્ટાર્થીઓ મટા્ટે છે જઓ
ે એરિેન્ટટાઈ્સકિપ,

• બિટાં ઑન્ટટારરયો િટાળટા બૉિ્ય કો-ઑપ કટાય્યક્રમો આપે છ.ે વિિુ મટાકહતી

કૉલેજ, યુકનવિર્સ્ય્ટી કે કટાય્યસર્ળ મટા્ટે જઈ રહટાં હોય.

મટા્ટે, આપનટા િટાળટાનટાં આચટાય્ય અર્વિટા આપનટા િટાળટાનટાં બૉિ્ય
ખટાતે સ્ટુિન્ટ ્સ્્સે્સ લીિરનો ્સંપક્ય કરો. ્સહકટારી કિક્ષણ કવિિે વિિુ
કવિગતવિટાર મટાકહતી અહીં મળી િકે છ:ે
www.ontario.ca/studentsuccess.

ontario.ca/EDUparents
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