د لوی مهارتونو متخصص رشته

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 همغږی 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.

د لوی مهارتونو متخصص رشته ( )SHSMڅه شی دی؟

د سیکتور ــ په رسمیت پیژندل شوي تصدیق او مسلک ــ پورې اړوند
روزنې السته راوړل.

یو  SHSMد وزارت تصویب شوی تخصصي پروګرام دی چې زده کونکو
ته اجازه ورکوي په یوه ځانګړي اقتصادي سکتور کې خپله زده کړه متمرکزه
کړي کله چې د ثانوي ښوونځي څخه د فارغیدو اړتیاوې پوره کړي .دا د
فراغت څخه وروسته کاري روزنې ،کالج ،پوهنتون یا کاري ځای ته د هغوی
تیریدنه کې هم مرسته کوي.

د مسلکي اهدافو پیژندل ،سپړل او بشپړول او د خپل راتلونکي په اړه
پریکړو څخه خبریدل.

د  2012-13زده کړې کلونو په توګه SHSMs ،په الندې برخو کې چمتو
دی:

انعطاف پذیر کیدل ،د هغه انتخاب سره چې له یوې بلې الرې ته اوښتل ،که
د هغوی اهداف یا پالنونه بدلون ومومي.

هوانوردي/هوایي فضا

میلمه پالنه او توریزم (سیاحت)

سوداګري

معلوماتي او مخابراتي ټیکنالوژي

معماري

قضا ،د ټولنې خوندیتوب ،او بیړنی
خدمات

کرهنه

انرژي
چاپیریال
د خواړو پروسس کول
ځنګل پوهنه
روغتیا او ښه والی

تولید
کان کیندنه
غیرانتفاعي
لوبې
ټرانسپورټیشن

د لوی مهارتونو متخصص رشتې کلیدي ګټې
د یوه  SHSMتعقیبول زده کونکو سره په الندې مواردو کې مرسته کوي:
د هغوی د متوسطه ښوونځي زده کړه د هغوی عالقو او وړتیاو سره سم
راټولوي.
تخصصي روزنې او مهارتونو ته پرمختګ ورکوي.
د کریډیټ یا اعتبار السته راوړنه چې د لیسې څخه وروسته زده کړې
نهادونه او سیکتور یې پیژني (په رسمیت).

ontario.ca/EDUparents

د لوی مهارتونو متخصص رشته څنګه په رسمیت پیژندل کیږي؟
هغه زده کونکي چې په بریالیتوب سره یو  SHSMبشپړوي ،الندې شیان
السته راوړي:
د یوه سره برجسته شوي مهر سره د اونټاریو متوسطه ښوونځي یو ډیپلوم
د  SHSMیو ثبت چې د هغه/هغې السته راوړنه مستند کوي
د هغه/هغې د اونټاریو زده کونکي ټرانسکریپټ باندې رسمي پیژندنه

د لوی مهارتونو متخصص رشته چیرې وړاندیز شوي؟ څنګه زه
نور معلومات ومومم؟
په  2012-13کې ،د  SHSMپروګرامونه د والیت ټولو ښوونځیو ادارو کې
چمتو دي .د دې په اړه چې څه چمتو دي ،د اضافي معلوماتو لپاره مهرباني
وکړۍ د خپل ښوونځي مدیر یا د خپل ښوونځي ادارې کې د زده کونکي بریا
مشر سره اړیکه ونیسئ .د  SHSMsپه اړه نور توضیح شوي معلومات او د
کار څرنګوالی یې کولی شئ الندې ویبپاڼه وګوری:
. www.ontario.ca/studentsuccess
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هنرونه او کلتور

هارټیکلچر(کرهن پوهنه) او
لینډسکیپینګ (د منظرو جوړول)

د اونټاریو مهارتونو پاسپورټ له الرې سند شوي اړین مهارتونو او کاري
عادتونو ته وده ورکول.

