સ્પેકિયટાકિસ્ટ હટાઈ કસકિલ્સ મજ્સ
પે ્સ

સ્ટુડન્ટ ્સ્્સપે્સ રિસતટાવિ દવિટારટા ઑન્ટટારરયો મટાધયકમકિ િટાળટાઓ કવિદ્ટાર્થીઓની વયક્તગત કિપેળવિરી િૈિીઓ અનપે રૂકચઓ ્ૂરી કિરવિટામટાં મદદ કિરવિટા મટા્ટપે
કવિસતટારરત કિટાય્સક્રમો આ્ી રહી છપે . આ કિટાય્સક્રમો કવિદ્ટાર્થીઓનપે કવિકવિ્ધ નવિટા અનપે ્સુ્ધટારપેિટા કિપેળવિરીનટા કવિકિલ્ો દવિટારટા તપેમનટા હટાઈ સકિૂિનટા અનુભવિોનપે રૂકચ
રિમટારપે ઢટાળવિટા દપે છપે . આ કવિકિલ્ોમટાં ડયુઅિ ક્રપેરડટ્સ, સ્પેકિયટાકિસ્ટ હટાઈ કસકિલ્સ મપેજ્સ્સ અનપે ્સહકિટારી કિક્રનો ્સમટાવિપેિ ર્ટાય છપે .
આ કિટાય્સક્રમો બ્ધટાં કવિદ્ટાર્થીઓની જરૂરરયટાતો, રૂકચઓ અનપે િક્તઓ ્ૂર્સ કિરવિટામટાં તપેમનપે કિપેળવિરીમટાં રિવિૃત્ત કિરવિટામટાં અનપે સનટાતકિ તપેમજ તપેર્ી આગળનટા ્સમય
મટા્ટપે તપેમનપે બહપેતર રીતપે તૈયટાર કિરવિટામટાં મદદ કિરપે છપે .

સ્પેકિયટાકિસ્ટ હટાઈ કસકિલ્સ મપેજ્સ્સ (SHSM) િું છ?
પે

• કવિિપેષ જ્ટાન અનપે કિૌિલયો કવિકિ્સટાવિવિટા.

SHSM એ મંત્ટાિય મટાનય કવિિપેષ કિટાય્સક્રમ છપે જપે કવિદ્ટાર્થીઓનપે મટાધયકમકિ

• મટાધયકમકિ બટાદની િૈક્કરકિ ્સંસર્ટાઓ અનપે ક્પેત્ જનપે
પે અક્ધકિૃત મટાનપે તપેવિી

ક્પેત્ અંગપે તપેમની કિપેળવિરી ્ર ધયટાન કિપેકનરિત કિરવિટા દપે છ.પે તપે સનટાતકિ ર્યટા બટાદ
એરિપેન્ટટાઈ્સકિ્ તટાિીમ, કિૉિપેજ, યુકનવિર્સ્સ્ટી કિપે અનય કિટાય્સસર્ળ ્ર તપેમનટા
ગમનમટાં ્ર મદદ કિરપે છ.પે
2012-13નટાં િટાળટાકિીય વિષ્સ રિમટારપે, SHSMs નીચપેનટા ક્પેત્ોમટાં ઉ્િબ્ધ
છપે :
• કિૃકષ

• આકત્થય અનપે રિવિટા્સન

• કિળટા અનપે ્સંસકિૃકત

• ઈનફમમેિન અનપે કિમયુકનકિપેિન્સ

• એકવિએિન/એરોસ્પે્સ
• વયટા્ટાર
• બટાં્ધકિટામ
• ઊર્્સ
• ્યટા્સવિરર
• ફૂડ રિો્સપેસ્સંગ
• ફોરપેસટ્ી
• સવિટાસ્થય અનપે ્સુખટાકિટારી

્ટપેકિનોિોજી
• નયટાય, ્સમુદટાય ્સિટામતી
અનપે આ્ટાતકિટાિીન ્સપેવિટાઓ

• ઑન્ટટારરયો કસકિલ્સ ્ટા્સ્ૉ્ટ્સ દવિટારટા નોં્ધટાયપેિ આવિશયકિ કિૌિલયો અનપે
કિટાય્સની આદતો કવિકિ્સટાવિવિી.
• કિટારકિીરદ્સનટા િકયટાંકિો ઓળખવિટા, િો્ધવિટા અનપે ્સુ્ધટારવિટા તર્ટા તપેનટા ભટાકવિ
કવિિપે મટાકહતગટાર કનર્સયો િપેવિટા.
• જો તપેમનટા િકયટાંકિો અનપે આયોજનોમટાં ફપેરફટાર ર્ટાય તો મટાગગોની વિચચપે
અદિટાબદિી કિરવિટાનટા કવિકિલ્ ્સટાર્પે કસર્કત રિમટારપે રહપેવિું.

સ્પેકિયટાકિસ્ટ હટાઈ કસકિલ્સ મપેજ્સ્સ કિઈ રીતપે અક્ધકિૃત બનપે છપે ?
જઓ
પે ્સફળતટા્ૂવિ્સકિ SHSM ્ૂરં કિરપે તપેવિટા કવિદ્ટાર્થીઓ આ મપેળવિપે છ:પે
• અિંકિૃત િટાિ ્સીિ ્સટાર્પે ઑન્ટટારરયો મટાધયકમકિ િટાળટા રડપિોમટા

• ખટારકિટામ

• SHSM રપેકિડ્સ જપે તપેમની/તપેરીની ક્સકદ્ધની નોં્ધ કિરપે

• િટાભ કનર્પેક્

• તપેમની/તપેરીની ઑન્ટટારરયો કવિદ્ટાર્થી ટ્ટાન્સરક્રપ્ટ ્ર ઔ્ચટારરકિ અક્ધકિૃતતટા.

• રમત

સ્પેકિયટાકિસ્ટ હટાઈ કસકિલ્સ મપેજ્સ્સ ્યટાં આ્વિટામટાં આવિપે છપે ? હુ ં વિ્ધુ
મટાકહતી કિપેવિી રીતપે મપેળવિી િકિુ?
ં

• વિટાહનવયવિહટાર

સ્પેકિયટાકિસ્ટ હટાઈ કસકિલ્સ મપેજ્સ્સનટા ચટાવિીરૂ્ િટાભો
SHSM કિરવિટાર્ી કવિદ્ટાર્થીઓનપે નીચપેનટામટાં મદદ મળપે છ:પે
• તપેમનટા ર્સ અનપે કિૌિલયનપે અનુરૂ્ બનપે તપે રીતપે મટાધયકમકિ િટાળટા

ontario.ca/EDUparents

• ક્પેત્ અક્ધકિૃત રિમટાર્ત્ અનપે કિટારકિીરદ્સ ્સટાર્પે ્સંબંક્ધત તટાિીમ રિટાપત કિરવિી.

• ઉત્ટાદન

• હોર્ટ્સકિલચર અનપે િપેનડસકિપેસ્ંગ

કિક્ર ઘડવિું.

ક્રપેરડટ્સ કિમટાવિી.

2012-13મટાં SHSM કિટાય્સક્રમો ્સમગ્ર રિટાંતમટાં તમટામ િટાળટા બૉડ્સમટાં
ઉ્િબ્ધ છ.પે િું ઉ્િબ્ધ છપે તપે કવિિપે વિ્ધુ મટાકહતી મટા્ટપે, આ્નટા િટાળટાનટાં
આચટાય્સ અર્વિટા આ્નટા િટાળટાનટાં બૉડ્સ ખટાતપે સ્ટુડન્ટ ્સ્્સપે્સ િીડરનો ્સં્કિ્સ
કિરો. SHSMs કવિિપે અનપે તપે કિઈ રીતપે કિટામ કિરપે છપે તપે કવિિપે વિ્ધુ કવિગતવિટાર
મટાકહતી અહીં મળી િકિપે છપે www.ontario.ca/studentsuccess.
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