ਸ੍ੈਸ਼ਪਲਸਟ ਹਾਈ ਸਪਕਲਸ ਮੇਜਰ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਸਕਲ,
਼ੂ ਸਟਡੈਂ
਼ੂ ਟ ਸਕਸੈਸ ਕਰੋਪਸ਼ਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਿਅਕਤੀਗਤ ਪਸੱਿਣ ਸ਼ੈਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਦਲਚਸ੍ੀਆਾਂ ਨਿੰ਼ੂ ਼੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਚ
ਮਦਦ ਲਈ ੍ਸਾਰ ਿਾਲੇ ੍ਰਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦੀ ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ੍ਰਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਨਾਲ ਪਿਪਦਆਰਥੀ, ਪਸੱਿਣ ਦੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਿੇਂ ਅਤੇ ਿੱਧ ਪਿਕਲ੍ਾਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਸਕਲ
਼ੂ ਦੇ ਆ੍ਣੇ ਅਨਭਿ
ੁ ਨਿੰ਼ੂ ਅਨਕਲ
ੁ ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਪਿਕਲ੍ਾਾਂ ਪਿੱਚ ਦਹਰੇ
਼ੂ ਕ੍ੈਪਡਟ, ਸ੍ੈਸ਼ਪਲਸਟ ਹਾਈ ਸਪਕਲਸ ਅਤੇ ਸਪਹਕਾਰੀ ਪਸਪਿਆ
ਸ਼ਾਪਮਲ ਹਨ।
੍ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਨਿੰ਼ੂ ਪਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਆਰ ਕਰਕੇ,
ਇਹ ੍ਰਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਰੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨਿੰ਼ੂ , ਪਸੱਿਣ ਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ੍ਡਾਈ
ਰੋ , ਪਦਲਚਸ੍ੀਆਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬ਼ੂਤੀਆਾਂ ਨਿੰ਼ੂ ਼੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲਡਾਾਂ

SHSM, ਪਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਇਕ ਮਿੰਜ਼਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਰੋ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨਿੰ਼ੂ
ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਸਕਲ
਼ੂ ਤੋਂ ਗਰੈਜੁਏਟ ਹਰੋਣ ਦੀਆ ਲਡਾਾਂ
ਰੋ ਨਿੰ਼ੂ ਼੍ੂਰਾ ਕਰਪਦਆਾਂ ਆ੍ਣੀ ਪਸਪਿਆ
ਨਿੰ਼ੂ ਇਕ ਖਾਸ ਆਰਥਕ ਿੇਤਰ ਪਿੱਚ ਕੇਂਦਪਰਤ ਕਰਨ ਪਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ
ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਅ੍ਰੈਂਪਟਸਪਸ਼੍ ਪਸਿਲਾਈ, ਕਾੱਪਲਜ, ਯ਼ੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਜਾਾਂ ਕਿੰਮ
ਿਾਲੀ ਥਾਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2012-13 ਸਕਲ
਼ੂ ਸਾਲ ਲਈ, ਹੇਠ ਪਲਿੇ ਿੇਤਰਾਾਂ ਲਈ SHSM
ਉ੍ਲਬਧ ਹਨ:
• ਿੇਤੀ

• ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਡਸਕੇ
ਪ੍ਿੰਗ
ੈਂ

• ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਪਭਆਚਾਰ

• ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸ੍ਾਟਾ

• ਐਿੀਏਸ਼ਨ/ਏਅਰਰੋਸ੍ੇਸ

• ਸ਼ੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲਜੀ
ੌ

• ਕਾਰਰੋਬਾਰ

• ਪਨਆ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰਪਿਆ
ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ

• ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ
• ਊਰਜਾ
• ਚੌਪਗਰਦਾ
• ਿਾਣ-੍ੀਣ ਸਮਾਨ ਡੱਬੇਬਿੰਦ ਕਰਨਾ
• ਜਿੰਗਲਾਤ
• ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਤਿੰਦਰੁਸਤੀ

• ਮੈਪਨਉਫੈਕਚਪਰਿੰਗ
• ਿਾਣਾਾਂ
• ਪਬਨਾ-ਮੁਨਾਫਾ
• ਿੇਡਾਾਂ
• ਢਰੋਆ-ਢਆਈ
ੁ

ਸ੍ੈਸ਼ਪਲਸਟ ਹਾਈ ਸਪਕਲਸ ਦੇ ਮੁੱਿ ਲਾਭ
SHSM ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨਿੰ਼ੂ ਮਦਦ ਪਮਲਦੀ ਹੈ:
਼ੂ ਪਸਪਿਆ ਨਿੰ਼ੂ , ਆ੍ਣੀਆਾਂ ਪਦਲਚਸ੍ੀਆਾਂ ਅਤੇ
• ਆ੍ਣੀ ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਸਕਲ
ੁ ਼ੂ ਕਰਨ ਪਿੱਚ।
ਕਾਬਲੀਅਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨਕਲ
• ਮਾਪਹਰਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਤੇ ਮੁਹਾਰਤਾਾਂ ਪਿਕਪਸਤ ਕਰਨ ਪਿੱਚ।
ੈ
• ਉਹ ਕ੍ੈਪਡਟਸ ਲਣਾ,
ਪਜਹਨਾਾਂ ਨਿੰ਼ੂ ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਲੀਆਾਂ ਪਸਪਿਆ
ਸਿੰਸਥਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ।
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• ਸੈਕਟਰ ਿੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ੍ਰਾ੍ਤ ਸਰਟੀਪਫਕੇਟ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ-ਸਬਿੰਪਧਤ ਪਸਿਲਾਈ
ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਚ।
• ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੁਹਾਰਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ੍ਾਸ੍ਰੋਰਟ ਪਿੱਚ ਪਦਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਜ਼ਰ਼ੂਰੀ
ਮੁਹਾਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਮ ਦੀਆਾਂ ਆਦਤਾਾਂ ਪਿਕਪਸਤ ਕਰਨ ਪਿੱਚ।
• ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਟੀਪਚਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ, ੍ਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰੋਰ ਪਬਹਤਰ
ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਚ ਅਤੇ ਆ੍ਣੇ ਭਪਿੱਿ ਬਾਰੇ ਸ਼ੂਪਚਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਪਿੱਚ।
• ਜੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਯਰੋਜਨਾਿਾਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਤਾਾਂ ੍ਾਥਿੇਜ਼ ਪਿੱਚਕਾਰ ਕਰੋਰਸ
ਬਦਲਣ ਦੇ ਪਿਕਲ੍ ਨਾਲ ਲਚਕੀਲਾ ਰਪਹਣ ਪਿੱਚ।

ਸ੍ੈਸ਼ਪਲਸਟ ਹਾਈ ਸਪਕਲਸ ਮੇਜਰਸ ਨਿੰ਼ੂ ਮਾਨਤਾ ਪਕਿੇਂ ਪਮਲਦੀ ਹੈ?
ਪਜਹਨਾਾਂ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਮੁਕਿੰਮਲ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਾਂ ਨਿੰ਼ੂ ਪਮਲਦਾ ਹੈ:
• ਉਭਰਿੀਂ ਲਾਲ ਮੁਹਰ ਿਾਲਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਸਕਲ
਼ੂ ਪਡ੍ਲਮਾ
ਰੋ
• ਉਸਦੀ SHSM ੍ਰਾ੍ਤੀ ਿਾਲਾ ਪਰਕਾੱਰਡ ਿਾਲਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼
• ਉਸਦੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਟਾਾਂਰ ਸਪਕ੍੍ਟ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ।

ਸ੍ੈਸ਼ਪਲਸਟ ਹਾਈ ਸਪਕਲਸ ਮੇਜਰਸ ਦੀ ਪਕਥੇ ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ
ਹੈ? ਮੈਨ਼ੂ ਿੰ ਹਰੋਰ ਪਕਥੋਂ ੍ਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?
2012-13 ਪਿੱਚ ਼੍ੂਰੇ ਸ਼ੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕਲਾਾਂ
਼ੂ ਦੇ ਬਰੋਰਡਾਾਂ ਪਿੱਚ, SHSM ਦੇ
੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਹਨ। ਕੀ ਉ੍ਲਬਧ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪਕਰ੍ਾ ਕਰਕੇ
ਆ੍ਣੇ ਸਕਲ
਼ੂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲ ਜਾਾਂ ਆ੍ਣੇ ਸਕਲ
਼ੂ ਬਰੋਰਡ ਪਿੱਚ ਸਟਡੈਂ
਼ੂ ਟ ਸਕਸੈਸ
ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਸਿੰ੍ਰਕ ਕਰਰੋ। SHSM ਅਤੇ ਉਹ ਪਕਿੇਂ ਕਿੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਹਰੋਰ
ਪਿਆ੍ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ www.ontario.ca/studentsuccess ਤੇ ਪਮਲ
ਸਕਦੀ ਹੈ
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ਸ੍ੈਸ਼ਪਲਸਟ ਹਾਈ ਸਪਕਲਸ ਮੇਜਰ (SHSM) ਕੀ ਹੈ?

