Chương trình Học sinh Thành công (Student Success
Program) ở trường Trung học

Mọi học sinh đều học tập theo những cách khác nhau. Bây giờ đã có những phương cách mới để các em học trung học và
lấy những tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp.
Chương trình Học sinh Thành công (Student Success Program) mang đến cho học viên hàng loạt lựa chọn mới để giúp các
em đưa việc học tập ra ngoài lớp học truyền thống. Học sinh trung học sẽ:
• Có nhiều cơ hội thành công hơn.
• Có động lực và tập trung vào học tập
• Có nhiều cách hơn để lấy tín chỉ
Học sinh trung học Ontario có nhiều cơ hội hơn để có những kinh nghiệm riêng xung quanh việc học tập liên quan đến
mình.

Các Chuyên đề Kỹ năng Chuyên môn Cao (Specialist High Skills Majors)
Dành cho những học sinh đã nghĩ đến một con đường nghề nghiệp cụ thể, Các Chuyên đề Kỹ năng Chuyên môn Cao
(Specialist High Skills Majors) mang lại cơ hội học tập theo cách riêng để phù hợp với những kỹ năng và sở thích của
mình. Mỗi chuyên đề là một gói gồm từ 8 đến 10 khoá học, một phần của toàn bộ 30 tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp.
Chuyên đề giúp học sinh chuẩn bị cho những lĩnh vực tuyển dụng nhất định, trong đó có lễ tân và du lịch, nghệ thuật và
văn hoá, y tế và chăm sóc sức khoẻ, xây dựng, sản xuất, nghề làm vườn và cây cảnh, và công nghệ thông tin liên lạc.

Chương trình Vừa học vừa làm (Expanded Co-op)
Đào tạo theo công việc không chỉ là một kinh nghiệm học tập tuyệt vời, mà còn là một cơ hội để học sinh theo đuổi
những sở thích và khả năng cá nhân và bắt đầu xây dựng nghề nghiệp. Với Chương trình Vừa học vừa làm (Expanded
Co-op), bây giờ thêm nhiều học sinh có cơ hội để thu được những kinh nghiệm làm việc có giá trị đồng thời lấy tín chỉ,
trong đó có 2 tín chỉ bắt buộc cho bằng tốt nghiệp của họ. Học sinh có cơ hội để “thử nghiệm” các lựa chọn nghề nghiệp
dù các em hướng tới trường đại học, cao đẳng, học nghề hay đi làm việc.

Các Tín chỉ Đôi (Dual Credits)
Các Tín chỉ Đôi (Dual Credits) cho phép học sinh tham gia vào chương trình đào tạo nghề và các khoá sau trung học
đồng thời vẫn học ở trường trung học. Các khoá học được tính vào cả bằng tốt nghiệp trung học và bằng, chứng chỉ sau
trung học hoặc giấy chứng nhận học nghề. Điều này cho phép học sinh “học thử” trường cao đẳng, lý tưởng cho những
ai cần đến các cơ hội học tập ngoài trường trung học và những ai có lợi ích từ kinh nghiệm ở trường cao đẳng.
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Chuyển tiếp Điểm số 7-9
Những học sinh gặp khó khăn khi chuyển tiếp từ trường tiểu học lên sơ trung có thể nhận được sự quan tâm và chương
trình cá nhân để đối mặt với những tình huống và hoàn cảnh mới ở môi trường trung học phổ thông.

Các Nhóm Học sinh Thành công
Bây giờ mọi trường trung học đều có một nhóm chuyên môn bao gồm hiệu trưởng, các giáo viên và cố vấn hướng dẫn.
Nhóm cung cấp sự quan tâm và hỗ trợ đặc biệt cho những cá nhân học sinh cần đến. Các nhóm này xác định và hỗ trợ
các học sinh gặp khó khăn, cung cấp nhiều lựa chọn học tập hơn và theo dõi sự tiến bộ của học sinh. Ngoài ra, Các Nhóm
Học sinh Thành công làm việc với các cán bộ khác của trường, phụ huynh và cộng đồng rộng hơn để giúp nhiều học sinh
hơn nhận được các tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp.

Các Khoá học Mới
Các trường học cung cấp những khoá công nghệ mới và đã bổ sung các đơn vị vào các khoá giáo dục công nghệ hiện
hành. Hơn 300.000 học sinh đã được lợi từ hơn 200 khoá công nghệ mới và 500 khoá nâng cao, trong đó có lễ tân, chăm
sóc sức khoẻ và kỹ sư máy tính. Học sinh còn có thể tận dụng hơn 50 khoá trực tuyến. Các khoá này góp phần mang đến
cho học sinh nhiều cơ hội hơn để tham gia các môn học các em thích và tích luỹ tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp.

Văn hoá Thành công của Học sinh
Hiệu trưởng và giáo viên trong tỉnh được đào tạo để phát triển các ý tưởng mới và các phương pháp đổi mới, giúp trẻ
tốt nghiệp trung học. Văn hoá này được xây dựng trên cơ sở những mơ ước lớn và sự quan tâm chăm sóc cá nhân. Khi
giáo biết về các cơ hội mới, họ có khả năng tốt hơn để mang đến cho học sinh những sự lựa chọn, bao gồm những cách
thay thế cho việc học tập thông thường trên lớp.

Các Dự án Hải đăng
Các dự án nội bộ mới có sẵn để những học sinh nào cần hỗ trợ và quan tâm để được ở lại trường và khuyến khích những
email đã bỏ học quay lại trường. Học sinh tích luỹ tín chỉ và tham gia các chương trình liên kết với các trường cao
đẳng,

Để tìm hiểu thêm, hãy đến trường và nói chuyện với hiệu trưởng. Các thông tin khác cũng có
sẵn trên các trang tiếng Anh và tiếng Pháp của trang web này.
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