د لیسې څخه فراغت لپاره تاسو څه شي ته اړتیا لرئ؟
 18اجباري کریډیټ
د اونټاریو ثانوي ښوونځي ډیپلوم السته راوړو لپاره زده
کونکي باید الندې اجباري کریډیټونه السته راوړي:

3

کریډیټ په ریاضیاتو کې (په 11مه یا  12مه درجه کې
 1کریډیټ)

2

کریډیټ په ساینس کې

1

کریډیټ د کاناډا تاریخ کې

1

کریډیټ د کاناډا جغرافیه کې

1

کریډیټ په هنرونو کې

1

کریډیټ په روغتیا او فزیکي زده کړه کې

1

کریډیټ په فرانسوي ژبه کې د دوهمې ژبې په حیث

0.5

کریډیټ په مسلکي زده کړو کې

0.5

کریډیټ په مدني زده کړهاتو کې

ګروپ :1

1

ګروپ :2

3
3
3

ګروپ :3

†

د ټولنې دخالت فعالیتونو  40ساعتونه
د والیت په کچه د لیک لوست اړتیا

د روغتیا او فزیکي زده کړه
هنرونه
سوداګریز مطالعات
فرانسوي د دوهمې ژبې په حیث**
همغږی زده کړه***

1

پردې برسیره ،زده کونکي باید بشپړ کړي:
 12انتخابي کریډیټونه

انګلیسي یا فرانسوي د دوهمې ژبې په حیث**
یوه مورنۍ ژبه
یوه کالسیک یا نړیواله ژبه
ټولنیز یا بشري علوم
د کاناډا او نړۍ مطالعات
الرښود او د مسلک زده کړه
تعاوني زده کړه***

1

ساینس (11مه یا 12مه درجه)
ټکنالوژیکي زده کړه
فرانسوي د دوهمې ژبې په حیث**
د کمپیوټر زده کړې
همغږی زده کړه***

*په انګلیسي کې د دوهمې ژبې په حیث ( )ESLیا د انګلیسي لیک لوست پرمختګ ( )ELDحداکثر  3کریډیټه شاید په انګلیسي کې د  4اجباري کریډیټو پروړاندې حساب شي ،مګر
څلورم باید داسې یو کریډیټ وي چې د 12مې درجې انګلیسي یوه اجباري کورس لپاره السته راوړی شوی وي.
**په  2 ،1یا  3ګروپونو کې ،په فرانسوي کې د دوهمې ژبې په حیث حداکثر  2کریډیټه کیدی شي د اجباري کریډیټو په حیث حساب شي ،یو د ګروپ  1څخه او یو د دواړو ګروپ 2
یا ګروپ  3څخه.
*** په تعاوني زده کړه کې حداکثر  2کریډیټه کیدی شي د اجباري کریډیټو په حیث حساب شي.
† د  12انتخابي کریډیټو کې ممکن تر  4پورې کریډیټونه شامل وي چې د تصدیق شوي غبرګ کریډیټ کورسونو له الرې السته راغلي.
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4

کریډیټ په انګلیسي ژبه کې (په هره درجه کې 1
کریډیټ) *

جمع یو کریډیټ د الندې هر ګروپ څخه:

