تعاوني زده کړه
د زده کونکي بریا نوښت له الرې ،د اونټاریو ثانوي ښوونځي د زده کونکي انفرادي زده کړې سبکونو او عالقو پوره کولو کې مرستې لپاره پراخه
شوي پروګرامونه وړاندې کوي .دا پروګرامونه زده کونکو ته اجازه ورکوي چې د نوي او وده شوي زده کړې انتخابونو تنوع له الرې خپل د لیسې
تجربه ترتیب کړي .په دغه انتخابونو کې غبرګ کریډیټ ،د متخصص ستر لوي مهارتونه او تعاوني زده کړه شامل دی.
دا پروګرامونه د ټولو زده کونکو اړتیاو ،عالقو او پیاوړتیا پوره کولو سره مرسته کوي ،هغوی په زده کړه بوختوي او د فراغت او له هغې وروسته
لپاره هغوی په ښه توګه چمتو کوي.

تعاوني زده کړه ( )Co-opڅه شی دی؟

د  Co-opپروګرامونو کلیدي ګټې

• تعاوني زده کړه د وزارت یو تصویب شو ی پروګرام دی چې زده
کونکو ته اجازه ورکوي د کار ټاکلو پرمهال د ثانوي ښوونځي کریډیټې
السته راوړي .پروګرام د یوه  Co-opکورس درلودونکی دی چې د
تعاوني زده کړه ښوونکي په واسطه نظارت کیږي ،په هر مضمون کې
یو اړوند د نصاب کورس او د کار یوه ټاکنه.

د  Co-opزده کونکي فرصت لري ترڅو:

• زده کونکي کولی شي د هغوی اجباري لیسې فراغت اړتیاو لپاره ،د
 Co-opانتخابي کریډیټو السته راوړلو نه محدودیت سره دوه د Co-
 opکریډیټ غوښتنه وکړي .د  Co-opټاکل زده کونکو لپاره د هغوی
ثانوي ښوونځي په واسطه برابر شوي او باید د معارف وزارت پالیسي
او الرښوونې پکې تعقیب شي.

• د  Co-opپروګرامونه د ثانوي ښوونځي هغه زده کونکو لپاره دي
څوک چې د حرفه ای زده کړې ،کالج ،پوهنتون یا کارځای لپاره نومول
کیږي.
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• د مسلک انتخابونو "ازمول"
• د خپل ټولګي زده کړې ارتباط وګوري
• د کارځای تجربې له الرې کریډیټ السته راوړي
• اړین مهارتونو ته وده ورکړي او په کارځای کې اړتوب سره عادت شي
• ارزښتناکه کاري تجربه السته راوړي چې د ثانوي څخه وروسته
پروګرامونو او راتلونکې دندې لپاره د سوانح لنډیز جوړولو کې ورته
مرستندویه وي.

د  Co-opپروګرامونه چیرته وړاندې کیږي؟ څنګه پرې زه نور
څه ومومم؟
• د اونټاریو د ښوونځي ټولې ادارې د  Co-opپروګرامونه وړاندې
کوي .د اضافي معلوماتو لپاره د خپل ښوونځي مدیر یا د خپل ښوونځي
ادارې کې د زده کونکي بریا مشر سره اړیکه ونیسئ .د تعاوني زده کړه
په اړه ال توضیح شوي معلومات کولی شئ ومومئ په:
.www.ontario.ca/studentsuccess
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دا د چا لپاره دی؟

• مسلسل زده کړې تجربه کړي

