برنامج نجاح الطال في المدرسة الثانوية
()The Student Success Programme in High School
يتعلم كل طالب بطريقة تختلف عن طريقة اآلخر ،وتوجد لهم اآلن طرق جديدة لمشاركتهم في المدرسة الثانوية
واكتساب الوحدات التي يحتاجون إليها من أجل التخرج.
يتيح برنامج نجاح الطال ( )Student Success Programmeللطلبة تشكيلة من الخيارات االبتكارية التي تساعد على أخذ عملية التعلم ما وراء حدود
الفصول الدراسية التقليدية ،فإن طلبة المدرسة الثانونية:
• سوف يجدون المزيد من الفرص للنجاح
• سوف يتم حثهم للتركيز على التعلم
• سوف يتمتعون بطرق أكثر الكتساب الوحدات
يتمتع طلبة مدرسة أونتاريو ( )Ontarioالثانوية بالمزيد من الفرص لتكييف تجربتهم الخاصة بالتعلم بحيث تتوافق مع احتياجاتهم.

مناهج المهارات أساسية متخصصة ()Specialist High Skills Majors
بالنسبة للطلبة الذين حددوا في أذهانهم مشوارا معينا لحياتهم العملية ،تتيح مناهج المهارات أساسية متخصصة الفائقة ()Specialist High Skills Majors
فرصة لتكييف تجربتهم الخاصة بالتعلم بحيث تتوافق مع مهاراتهم واهتماماتهم ،وتشتمل كل مادة اختصاصية على  8إلى  10وحدة ،وذلك كجزء من إجمالي
 30وحدة مطلوب إكمالها بنجاح من أجل التخرج ،األمر الذي يساعد الطلبة على االستعداد لقطاعات عمل معينة ،بما فيها الضيافة والسياحة ،والفن والثقافة،
والصحة والرفاهية ،والتعمير واإلنشاء ،والتصنيع واإلنتاج ،وزراعة الزهور والتشجير ،وتقنية المعلوماتية واالتصاالت.

التدريب العملي الموسع ()Expanded Co-op
التدريب على رأس العمل ال يعتبر تجربة رائعة للتعلم فحسب ،بل إنه يتيح للطلبة فرصة لمواصلة اهتماماتهم وقدراتهم الشخصية والشروع في بناء حياة
عملية ،وبفضل التدريب العملي الموسع ( )Expanded Co-opتتاح لعدد أكثر من الطلبة اآلن فرصة لكسب تجربة عمل قيمة مع اكتساب الوحدات ،بما
فيها وحدتان إجباريتان لدورة الدبلوم ،وتتاح للطلبة فرصة الختبار الخيارات المتوفرة لحياتهم العملية سواء كانوا يقصدون للدراسة في الجامعة ،أو الكلية ،أو
للعمل كمتدرب ،أو في مقر العمل.

الرصيد التعليمي المزدوج ()Dual Credits
تسمح الرصيد التعليمي المزدوج ( )Dual Creditsللطلبة بالمشاركة في التدرب ودورات ما بعد الثانوية مع االستمرار في الثانوية ،وتعتبر الدورات جزءا
من الدبلوم الثانوي أو دبلوم ما بعد الثانوية أو الشهادة أو شهادة التدرب ،وهي تمكنهم من “اختبار” الكلية ،األمر الذي يعتبر نموذجيا ألولئك الذين يحتاجون
إلى معرفة الفرص المتاحة خارج المدرسة الثانوية والذين سوف يستفيدون من تجربتهم في الكلية.
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االنتقال بين الصف السابع إلى التاسع ()Grades 7-9 Transition
يمكن للطلبة الذين يواجهون صعوبة في االنتقال من المرحلة االبتدائية إلى الثانوية الحصول على عناية فردية أكثر وبرمجة من أجل التعامل مع األوضاع
والظروف الجديدة التي يواجهونها في بيئة المدرسة الثانوية.

فرق نجاح الطالب ()Student Success Teams
يمكن لكل مدرسة ثانوية االستفادة من فريق خاص مؤلف من مدير مدرسة ومدرسين وموجه تربوي ،ويوفر هذا الفريق المزيد من العناية والدعم للطلبة
الذين يحتاجون لذلك ،كما يحدد الفريق الطلبة المحتاجين إلى الدعم ويدعمهم ويوفر لهم المزيد من الخيارات للتعلم كما يتابع مسيرة تقدم الطلبة ،بجانب ذلك،
فإن فرق نجاح الطالب تعمل مع الموظفين اآلخرين في المدرسة وأولياء أمور الطلبة والمجتمع األوسع من أجل مساعدة عدد أكبر من الطلبة على اكتساب
الوحدات المطلوبة من أجل التخرج.

الدورات الجديدة ()New Courses
تقدم المدارس دورات تكنولوجية جديدة كما أنها أضافت موادا دراسية إلى دورات التعليم الفني الموجودة أصال ،فاستفاد أكثر من ثالثمائة ألف ()300,000
طالب من أكثر من  200دورة تكنولوجية و 500دورة محدثة ،بما فيها دورات في مجاالت الضيافة ،والرعاية الصحية ،وهندسة الحاسب اآللي ،بجانب ذلك
يمكن للطلبة االستفادة من أكثر من  50دورة تقدم عبر اإلنترنت ،وتتيح هذه الدورات المزيد من الفرص للطلبة الختيار مواد يجدونها شيقة واكتساب الوحدات
التي يحتاجون إليها من أجل التخرج.

ثقافة نجاح الطالب ()Student Success Culture
يتلقى مدراء المدارس والمدرسون عبر اإلقليم تدريبات لتطوير مفاهيم وأفكار جديدة وطرق ابتكارية تساعد الطلبة على التخرج من المدرسة الثانوية ،وهي
تستند إلى ثقافة من التوقعات العالية والعناية الفردية ،فعندما يتعلم المدرسون عن الفرص الجديدة ،يمكنهم ،وبشكل أفضل ،توفير الخيارات لطلبتهم ،بما فيها
الخيارات البديلة عن التعلم في الفصول الدراسية النظامية.

مشاريع اليت هاوس ()Lighthouse Projects
تتوفر مشاريع ابتكارية محلية للطلبة الذين يحتاجون إلى عناية ودعم إضافيي ن لمساعدتهم على مواصلة التعليم في المدرسة ولتشجيع أولئك الذين تركوا
الدراسة على العودة إلى المدرسة ،ويكتسب الطلبة الوحدات وينضمون إلى البرامج التعليمية المرتبطة بالكليات.

للحصول على المزيد من المعلومات ،يمكنك زيارة مدرستك والتحدث مع مدير المدرسة ،كما يمكن الحصول على المزيد من
المعلومات في الصفحات اإلنجليزية والفرنسية من هذا الموقع.
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