ہائی اسکول میں طالب علم کی کامیابی کا پروگرام
()The Student Success Program in High School

ہر طالب علم الگ الگ انداز میں سیکھتا ہے۔ اب انہیں ہائی اسکول میں شرکت کرنے اور حصول سند کے لئے انہیں درکار کریڈٹس حاصل کرنے کے
نئے طریقے موجود ہیں۔
طالب علم کی کامیابی کا پروگرام طلباء کے لئے وسیع پیمانے کے تخلیقی اختیارات فراہم کرتا ہے جس سے انہیں روایتی کمرہ جماعت سے ماوراء ہو
کر تعلیم حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ہائی اسکول کے طلباء:
•کامیابی حاصل کرنے کے زیادہ مواقع سے مستفیض ہوں گے۔
•تحریک انگیز رہیں گے اور تعلیم پر توجہ مرکوز رہے گی
•کریڈٹس حاصل کرنے کے مزید طریقوں سےفیضیاب ہوں گے
اونٹاریو ہائی اسکول کے طلباء کو تعلیم کے ضمن میں اپنے اس تجربے کو جو ان کے لئے اہمیت کا حامل ہے ضرورت کے مطابق ڈھالنے کے مزید
مواقع دستیاب ہوتے ہیں۔

مرکزی مضامین کے اسپیشلسٹ ()Specialist High Skills Majors
جن طلباء کے ذہن میں کیریئر کی ایک مخصوص راہ ہوتی ہے ،ان کے لئےمرکزی مضامین اپنی اہلیتوں اور دلچسپیوں سے مماثلت رکھنے کے
لئے اپنی تعلیم کو ضرورت کے مطابق ڈھالنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ہر مرکزی مضمون  8تا  10نصابات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے ،جو حصول
سند کے لئے درکار مجموعی طور پر  30کریڈٹس کا حصہ ہوتا ہے۔اس سے طلباء کو کچھ مالزمتی شعبوں ،بشمول مہمان نوازی اور سیاحت ،فنون
لطیفہ اور ثقافت ،صحت و بہبود ،فن تعمیر ،مینوفیکچرنگ ،باغبانی اور ارضی منظر نگاری  ،اور اطالعاتی و مواصالتی ٹکنالوجی کے لئے تیاری
کرنے میں معاون ہوتی ہے۔

وسیع کو-آپ ()Expanded Co-op
دوران مالزمت تربیت نہ صرف ایک زبردست تعلیمی تجربہ ہوتا ہے ،بلکہ یہ طلباء کے لئے اپنی انفرادی دلچسپیوں اور اہلیتوں کو جال بخشنے اور
ایک کیریئر کی تعمیر شروع کرنے کا بھی موقع ہوتا ہے۔ وسیع کو-آپ کے ساتھ اب طلباء کے پاس کریڈٹس حاصل کرنے کے ساتھ ہی گرانقدر عملی
تجربہ ،نیز اپنے ڈپلومہ کے ضمن میں  2الزمی کریڈٹس حاصل کرنے کا موقع دستیاب ہوتا ہے۔ طلباء کو "کوشش کرنے" کیریئر کے اختیارات کا
موقع ملتا ہے خواہ وہ یونیورسٹی ،کالج ،کارآموزی یا جائے کار کی جانب گامزن ہوں۔

دوہرے کریڈٹس ()Dual Credits
دوہرے کریڈٹس کی وجہ سے طلباء تاہنوز ہائی اسکول میں رہتے ہوئے کار آموزی کی تربیت اور ثانوی کے بعد والے نصابات میں شرکت کرپاتے
ہیں۔ نصابات ہائی اسکول ڈپلومہ اور ثانوی کے بعد کا ڈپلومہ ،ڈگری یا کارآموزی کے استناد دونوں ہی کے ضمن میں اہم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے
طلباء کالج 'کے لئے کوشش' کرسکتے ہیں ،جو ان طلباء کے لئے مثالی ہوتا ہے جو ہائی اسکول سےباہرتعلیمی مواقع درکار ہوتے ہیں اور جن کو
کالج کے تجربے سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔
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گریڈ  7-9میں منتقلی
جن طلباء کو ابتدائی سے ثانوی اسکول میں منتقل ہونے میں دشواری پیش آتی ہے انہیں سینئر اسکولی ماحول میں پیش آنے والی نئی صورتحال اور
حاالت سے نمٹنے کے لئے زیادہ انفرادی توجہ اور پروگرامنگ حاصل ہوسکتی ہے۔

طلباء کی کامیابی سے متعلق ٹیمیں
ہر ایک ہائی اسکول کو اب پرنسپل ،اساتذہ ،اور رہنمائی مشیروں پر مشتمل وقف شدہ ٹیم تک رسائی حاصل ہے۔ یہ ٹیم اضافی توجہ اور اعانت کے
ضرورتمند انفرادی طلباء کو یہ چیزیں فراہم کرتی ہے۔ یہ ٹیم جدوجہد میں مصروف طلباء کو شناخت کرکے ان کی اعانت کرتی ہے ،تعلیم کے لئے
مزید اختیارات فراہم کرتی ہے اور طلباء کی پیشرفت پر نگاہ رکھتی ہے۔ نیز طلباء کی کامیابی سے متعلق ٹیمیں اسکول کے دیگر عملہ،والدین اور
وسیع تر معاشرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء کو سند یافتگی کے لئے درکار کریڈٹس کے حصول میں مدد کی جائے۔

نئے نصابات
اسکولز تکنیکی اعتبار سے نئے نصابات پیش کرتے ہیں اور تکنیکی تعلیم کے موجودہ نصابات میں ماڈیولز کا اضافہ کردیا ہے۔ ٹکنالوجی کے 200
سے زیادہ نصابات ،اور  500تجدید شدہ نصابات ،بشمول مہمان نوازی ،نگہداشت صحت اور کمپیوٹر انجینئرنگ سے  300,000سے بھی زیادہ طلباء
نے استفادہ کیا ہے۔ طلباء  50سے زیادہ آن الئن نصابات کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان نصابات سے طلباء کو اپنے لئے دلچسپی کے حامل مضامین
اختیار کرنے کے مزید مواقع حاصل کرنے اور حصول سند کے لئے انہیں درکار کریڈٹس اکٹھا کرنے میں مدد ملتی ہے۔

طلباء کی کامیابی کی ثقافت
پورے صوبے کے اساتذہ اور طلباء نئے نظریات اور اختراعی طریقہ کار کو فروغ دینے کے لئے تربیت حاصل کر رہے ہیں ،جس سے بچوں کو
ہائی اسکول سے سند یافتگی میں مدد ملتی ہے۔ اس کی تعمیر اعلی توقعات اور انفرادی توجہ اور دیکھ بھال کی ثقافت پر ٹکی ہوتی ہے۔ جب اساتذہ
کو نئے مواقع کے بارے ميں معلوم ہوتا ہے تو ،وہ طلباء کو نئے اختیارات ،بشمول کمرہ جماعت کی مستقل تعلیم کے متبادل بھی فراہم کرنے کے
قابل ہوتے ہیں۔

الئٹ ہاؤس پروجیکٹس
ایسے طلباء کے لئے اختراعی نوعیت کے مقامی پروجیکٹس دستیاب ہوتے ہیں جنہیں اسکول میں بنے رہنے کے لئے اضافی تعاون اور توجہ درکار
ہوتی ہے اور ان طلباء کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جنہوں نے واپسی کے لئے اسکول چھوڑ دیا ہے۔ طلباء کریڈٹس جمع کرتے اور کالجوں سے جڑے
ہوئے پروگرامز اپناتے ہیں۔

مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے ،اپنے مقامی اسکول سے رجوع کریں اور اپنے پرنسپل سے بات کریں۔ مزید معلومات
اس ویب سائٹ کے انگریزی اور فرانسیسی والے صفحات پر بھی دستیاب ہے۔
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