িাই স্ুল ক্ররক ক্রেজুরয়ি িওয়াে জন্য আপনাে কী কী প্রয়াজন?
18 টি বাধ্যোমূলক ক্রেটিি
োছাড়া টনরচে প্টেটি গ্রুপ ক্ররক একটি ক্রেটিি:
গ্রুপ 1:

4

ইংরেজীরে ক্রেটিি (প্রে্যক ক্রেরিে জন্য 1 টি করে
ক্রেটিি)*

3

অরকে ক্রেটিি (ক্রেি 11 বা 12 এ 1 টি ক্রেটিি)

2

টবজ্ারন ক্রেটিি

1

কানািাে ইটেিারস ক্রেটিি

1

কানািাে ভুরগারল ক্রেটিি

1

টেল্পকলায় ক্রেটিি

•
•
•
•
•
•
•

1

স্াস্্য ও োেীেটেক্ষায় ক্রেটিি

গ্রুপ 2:

1

টবিেীয় ভাষা টিসারব ফোটসরে ক্রেটিি

0.5

ক্কটেয়াে স্াটিজ বা কমবজীবন অধ্যয়রন ক্রেটিি

0.5

টসটভক্স বা ক্পৌেটবি্যায় ক্রেটিি

•
•
•
•
•

1

1

এছাড়াও ছাত্ররিে অবশ্যই টনরচেগুটল সম্ূণব কেরে িরব:

3
3
3

12 টি ঐটছিক ক্রেটিি†
40 ঘণ্া সমারজ অংেরেিরণে কারবকলাপ
প্ারিটেক সাক্ষেোে আবশ্যকো

টবিেীয় ভাষা টিসারব ইংরেজী বা ফোটস**
একটি ক্িেীয় ভাষা
একটি ক্াটসকাল বা আন্তজবাটেক ভাষা
সমাজ টবজ্ান ও টিউম্যাটনটিজ
কানাটিয়ান ও ওয়ার্ব স্াটিজ
টনরিবেনা এবং কমবজীবরনে টেক্ষা
ক্কাঅপারেটিভ টেক্ষা***

স্াস্্য ও োেীে টেক্ষা
টেল্পকলা
ব্যবসাটয়ক অধ্যয়ন
টবিেীয় ভাষা টিসারব ফোটস**
ক্কাঅপারেটিভ টেক্ষা***

গ্রুপ 3:
1

•
•
•
•
•

টবজ্ান (ক্রেি 11 বা 12)
প্রুটক্তগে টেক্ষা
টবিেীয় ভাষা টিসারব ফোটস**
কটম্উিাে স্াটিজ
ক্কাঅপারেটিভ টেক্ষা***

*ইংরেজীরে 4 টি বাধ্যোমূলক ক্রেটিরিে জন্য টবিেীয় ভাষা টিসারব ইংরেজী (ESL) বা ইংরেজী সাক্ষেোে টবকারে (ELD) সরববাচ্চ 3টি ক্রেটিি গণনা কো িরে পারে, টকন্তু চেুরব ক্রেটিিটি
অবশ্যই 12 ক্রেরিে বাধ্যোমূলক ইংরেজী ক্কারসবে জন্য অটজবে ক্রেটিি িরে িরব।
**1, 2, ও 3 গ্রুপগুটলরে টবিেীয় ভাষা টিসারব ফোটসে সরববাচ্চ 2 টি ক্রেটিিরক বাধ্যোমূলক ক্রেটিি টিসারব টবরবচনা কো িরে পারে, গ্রুপ 1 ক্ররক একটি এবং গ্রুপ 2 বা 3 ক্ররক একটি।
*** ক্কাঅপারেটিভ টেক্ষা ক্ররক সরববাচ্চ 2 টি ক্রেটিিরক বাধ্যোমূলক ক্রেটিি টিসারব গণ্য কো িরে পারে।
† 12টি ঐটছিক ক্রেটিরিে মরধ্য অনুরমাটিে িুয়াল ক্রেটিি ক্কাসবগুটলে মাধ্যরম অটজবে 4 টি পরবন্ত ক্রেটিি অন্তভুবক্ত রাকরে পারে।
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