طرح موفقیت دانش آموز ()Student Success Program
در دبیرستان
چگونگی یادگیری هر دانش آموز با دیگر دانش آموزان متفاوت می باشد .اکنون روشهای جدیدی برای شرکت این دانش آموزان در دبیرستان و گذراندن
واحدهای مورد نیاز برای فارغ التحصیلی وجود دارد.
طرح موفقیت دانش آموز ( )Student Success Programبه دانش آموزان گستره ای از گزینه های ابتکاری ای را ارائه می کند که میزان یادگیری
آنان را از سطح کالس سنتی فراتر می برد .دانش آموزان دبیرستان:
• فرصتهای بیشتری برای موفقیت خواهند داشت
• برای یادگیری با انگیزه خواهند ماند و برای آن تمرکز بیشتری خواهند داشت.
• از راه های بیشتری برای گذراندن واحدها بهره خواهند برد
دانش آموزان دبیرستانی انتاریو فرصتهای بیشتری برای تطبیق یادگیری با شرایط متناسب با خود خواهند داشت.

کالسهای تخصصی مهارتهای خاص ()Specialist High Skills Majors
برای دانش آموزانی که مسیر شغلی خاصی را در نظر دارند ،کالسهای تخصصی مهارتهای خاص ( )Specialist High Skills Majorsفرصتی است
که یادگیری خود را متناسب با توانائی ها و عالیق خود تطبیق دهند .هر رشته مجموعه ای از  8تا  10درس بوده و بخشی از مجموع  30واحد مورد نیاز
برای فارغ التحصیلی به شمار می رود .این طرح به دانش آموزان کمک می کند برای بخش های استخدامی خاص خود را آماده کنند ،شامل مهمان نوازی
و توریسم ،هنر و فرهنگ ،بهداشت و سالمتی ،ساخت و ساز ،تولید ،باغبانی علمی و خاکبرداری و فناوری اطالعات و ارتباطات.

کارآموزی گسترده ()Expanded Co-op
آموزش ضمن کار نه تنها یک تجربه یادگیری فوق العاده است ،بلکه فرصتی است که به دانش آموزان کمک می کند عالیق و توانائی های شخصی خود
را دنبال کرده و ساختن یک پیشه را آغاز نمایند .اکنون با طرح کارآموزی گسترده ( ،)Expanded Co-opدانش آموزان بیشتری این فرصت را پیدا
می کنند که در حین گذراندن واحدها ،تجربه کاری ارزنده ای را کسب نمایند .این طرح شامل  2واحد اجباری از واحدهای مورد نیاز برای کسب دیپلم
می باشد .دانش آموزان صرف نظر از اینکه مقصد بعدی آنها دانشگاه ،کالج ،کارآموزی یا محل کار می باشد ،این فرصت را خواهند داشت تا گزینه های
شغلی را تجربه کنند.

طرح دو واحده ()Dual Credits
طرح دو واحده ( )Dual Creditsبه دانش آموزان این امکان را می دهد که همزمان با تحصیل در دبیرستان ،در دروس کارآموزی و دروس پس از
دبیرستان شرکت کنند .دروس گذرانده شده هم برای کسب دیپلم دبیرستان و هم برای کسب دیپلم ،مدرک یا گواهینامه کارآموزی پس از دبیرستان به حساب
می آیند .این طرح به دانش آموزان این امکان را می دهد که کالج را نیز تجربه کنند؛ این طرح برای دانش آموزانی که به فرصتهای یادگیری خارج از
محیط دبیرستان نیاز دارند و نیز دانش آموزانی که تجربه یادگیری کالج برای آنان مثمر ثمر می باشد ،طرحی ایده آل به شمار می رود.

FARSI

گذار از کالس های  7تا 9
دانش آموزانی که در گذار از ابتدائی به دبیرستان دچار مشکل هستند از توجه و برنامه ریزی شخصی بیشتری جهت تطابق با وضعیت ها و شرایط جدیدی
که در محیط دبیرستان با آن روبرو می شوند بهره خواهند برد.

تیم های موفقیت دانش آموزی
اکنون هر دبیرستان به یک تیم اختصاصی متشکل از مدیر ،معلمین و یک مشاور دسترسی دارد .این تیم توجه و حمایت بیشتری را به دانش آموزانی که
به آن احتیاج دارند ارائه می کند .این تیم ها دانش آموزانی که با مشکل مواجه هستند را شناسائی و حمایت کرده ،گزینه های بیشتری برای یادگیری آنان
ارائه کرده و روند پیشرفت آنان را کنترل می کنند .همچنین این تیم ها با دیگر کارکنان مدرسه ،اولیاء و جامعه همکاری می کنند تا دانش آموزان بیشتری
بتوانند واحدهای مورد نیاز برای فارغ التحصیلی را بگذرانند.

دروس جدید
مدارس دروس فنی جدیدی را ارائه کرده و مدولهایی به دروس تحصیلی فنی موجود اضافه کرده اند .بیش از  300,000دانش آموز از بیش از  200درس
فنی جدید و  500درس ترقی یافته بهره برده اند ،شامل مهمان نوازی ،بهداشت و سالمتی و مهندسی کامپیوتر .دانش آموزان می توانند از بیش از 50
درس آنالین نیز بهره ببرند .این دروس به دانش آموزان فرصتهای بیشتری را ارائه می کنند تا موضوعات مورد عالقه خود را انتخاب کرده و واحدهای
مورد نیاز برای فارغ التحصیلی را بگذرانند.

فرهنگ موفقیت دانش آموزی
مدیران و معلمین در سطح استان در حال دریافت آموزشهای مورد نیاز برای توسعه ایده های جدید و رهیافتهای ابتکاری که به دانش آموزان کمک می
کنند از دبیرستان فارغ التحصی شوند ،می باشند .این آموزشها فرهنگ توقعات باال و توجه شخصی و مراقبت شایسته را می سازند .وقتی که معلمین با
فرصتهای جدید آشنا می شوند ،بهتر می توانند گزینه هایی (مانند جایگزینهای یادگیری منظم در کالس) را در اختیار دانش آموزان قرار دهند.

پروژه های چراغ خانه ای
پروژه های محلی ابتکاری برای دانش آموزانی که به حمایت و توجه بیشتری احتیاج دارند برای کمک به آنان برای ماندن در مدرسه و تشویق به برگشت
آنهایی که مدرسه را ترک کرده اند موجود می باشند .در این طرح دانش آموزان واحدهای درسی را در حین اخذ پروژه های لینک شده به کالج ها می
گذرانند.

جهت کسب اطالعات بیشتر ،به مدرسه خود رجوع کرده و با مدیر خود صحبت کنید .اطالعات بیشتر در صفحات انگلیسی و
فرانسوی این وب سایت نیز موجود است.
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