ਸਪਿਕਾਰੀ ਪਸਪਿਆ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸੈਕਡ
ਿੰ ਰੀ ਸਕ਼ੂ ਲ, ਸਟ਼ੂ ਡਟ
ੈਂ ਸਕਸੈਸ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਰਾਿੀਂ, ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਅਕਤੀਗਤ ਪਸੱਿਣ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਦਲਚਸ੍ੀਆਂ ਨ਼ੂ ਿੰ ਼੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਚ
ਮਦਦ ਲਈ ੍ਸਾਰ ਿਾਲੇ ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਮਾਂ ਦੀ ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਿਨਾਂ ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਪਦਆਰਥੀ, ਪਸੱਿਣ ਦੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਨਿੇਂ ਅਤੇ ਿੱਿ ਪਿਕਲ੍ਾਂ ਰਾਿੀਂ
ਿਾਈ ਸਕ਼ੂ ਲ ਦੇ ਆ੍ਣੇ ਅਨੁ ਭਿ ਨ਼ੂ ਿੰ ਅਨੁ ਕ਼ੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਇਿਨਾਂ ਪਿਕਲ੍ਾਂ ਪਿੱਚ ਦ਼ੂ ਿਰੇ ਕ੍ੈਪਡਟ, ਸ੍ੈਸ਼ਪਲਸਟ ਿਾਈ ਸਪਕਲਸ ਮੇਜਰਸ ਅਤੇ ਸਪਿਕਾਰੀ ਪਸਪਿਆ
ਸ਼ਾਪਮਲ ਿਨ।
ਇਿ ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਮ, ਸਾਰੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨ਼ੂ ਿੰ ਪਸੱਿਣ ਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗਰਜ
ੈ ਏ
ੁ ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ੍ਡ਼੍ ਾਈ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਨ਼ੂ ਿੰ ਪਬਿਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਆਰ ਕਰਕੇ,
ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ਡ਼ਾਂ, ਪਦਲਚਸ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬ਼ੂਤੀਆਂ ਨ਼ੂ ਿੰ ਼੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਿਨ।

ਸਪਿਕਾਰੀ ਪਸਪਿਆ (ਕੋ-ਆੱ੍) ਕੀ ਿੈ?

ਸਪਿਕਾਰੀ ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਿ
ੱ ਲਾਭ

• ਸਪਿਕਾਰੀ ਪਸਪਿਆ, ਪਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਇਕ ਮਿੰਜ਼਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿੈ, ਜੋ
ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨ਼ੂ ਿੰ, ਕਿੰਮ ਕਰਪਦਆਂ ਿੋਇਆਂ, ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਸਕ਼ੂ ਲ ਦੇ ਕ੍ੈਪਡਟ
ਲੈ ਣ ਪਦਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੱਚ, ਇਕ ਸਪਿਕਾਰੀ ਪਸਪਿਆ ਟੀਚਰ ਦੀ
ਪਨਗਰਾਨੀ ਿਾਲੇ ਸਪਿਕਾਰੀ ੍ਾਠਕ੍ਮ ਪਿੱਚ, ਪਕਸੇ ਿੀ ਪਿਸ਼ੇ ਪਿੱਚ ਸਬਿੰਪਿਤ
੍ਾਠਕ੍ਮ ਿਾਲਾ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਪਮਲ ਿੈ।

ਸਪਿਕਾਰੀ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਿੈ:

ਇਿ ਪਕਸਦੇ ਲਈ ਿੈ?
• ਸਪਿਕਾਰੀ ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਦੇ ਉਿਨਾਂ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਨ,
ਜੋ ਅ੍ਰੈਂਪਟਸਪਸ਼੍, ਕਾੱਪਲਜ, ਯ਼ੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਜਾਂ ਕਿੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ
ਰਿੇ ਿਨ।
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• “ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਿਾਲ”ੇ ਕੈਰੀਅਰ ਪਿਕਲ੍
• ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਪਿੱਚਲੀ ਪਸਪਿਆ ਦੀ ੍ਰਸਿੰਪਗਕਤਾ ਿੇਿੋ
ੁ ਰਾਿੀ ਕ੍ੈਪਡਟ ਲੈ ਣਾ
• ਕਿੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਨਭਿ
ੋ
• ਕਿੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਪਿੱਚ ਲਡ਼ੀਂਦੀਆਂ
ਜ਼ਰ਼ੂਰੀ ਮੁਿਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ
ਪਿਕਪਸਤ ਕਰਨਾ
ੁ ਿਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ
• ਕਿੰਮ ਤੇ ਮੁੱਲਿਾਨ ਅਨਭਿ
੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਭਪਿੱਿ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ੍ਪਰਚੈ-੍ੱਤਰ ਪਤਆਰ ਕਰਨ
ਪਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਸਪਿਕਾਰੀ ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪਕਥੇ ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ?
ਮੈਨ਼ੂਿੰ ਿੋਰ ਪਕਥੋਂ ੍ਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਿੈ?
• ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕਲਾਂ
਼ੂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਸਪਿਕਾਰੀ ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ੍ੇਸ਼ਕਸ਼
ਕਰਦੇ ਿਨ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆ੍ਣੇ ਸਕ਼ੂ ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲ ਜਾਂ ਆ੍ਣੇ
ਸਕ਼ੂ ਲ ਬੋਰਡ ਪਿੱਚ ਸਟਡੈਂ
਼ੂ ਟ ਸਕਸੈਸ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਸਿੰ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਸਪਿਕਾਰੀ
ਪਸਪਿਆ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਪਿਆ੍ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਮਲ ਸਕਦੀ
ਿੈ: www.ontario.ca/studentsuccess.
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• ਪਿਪਦਆਰਥੀ, ਆ੍ਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਾਈ ਸਕ਼ੂ ਲ ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ਼ੂਰਤਾਂ
ਲਈ, ਦੋ ਸਪਿਕਾਰੀ ਕ੍ੈਪਡਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਿਾਲੇ
ਸਪਿਕਾਰੀ ਕ੍ੈਪਡਟ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਸਪਿਕਾਰੀ ਕਿੰਮ ਦਾ ੍ਰਬਿੰਿ, ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਸਕ਼ੂ ਲ ਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ
ਪਸਪਿਆ ਪਿਭਾਗ ਦੀ ੍ਾੱਪਲਸੀ ਅਤੇ ਸੇਿਾਂ ਦੀ ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ।

ੁ
• ਪਸੱਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਭਿ

