ہائی اسکول سے سند حاصل کرنے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟

 18الزمی کریڈٹس
طلبہ کو اونٹاریو سیکنڈری اسکول ڈپلوما
حاصل کرنے کے لیے درج ذیل الزمی
کریڈٹس حاصل کرنا ہوگا:

3

کریڈٹس ریاضی میں ( 1کریڈٹ گریڈ  11یا
 12میں)

2

کریڈٹس سائنس میں

1

کریڈٹ کینیڈیائی تاریخ میں

1

کریڈٹ کینیڈیائی جغرافیا میں

1

کریڈٹ آرٹس (فنون) میں

1

کریڈٹ صحت اور جسمانی تعلیم میں

1

کریڈٹ فرانسیسی بطور دوسری زبان میں

0.5

کریڈٹ کیریئر اسٹڈیز (مطالعات زندگی) میں

0.5

کریڈٹ سیوکس (علم شہریت) میں

گروپ :1

1

گروپ :2
1

اس کے عالوہ طلبہ کو الزمی طور پر مکمل کرنا ہے:

3
3
3

 12اختیاری کریڈٹس

صوبائی خواندگی کا تقاضا

صحت اور جسمانی تعلیم
آرٹس (فنون)
بزنس اسٹڈیز (مطالعات تجارت)
فرانسیسی بطور دوسری زبان**
معاون تعلیم***
گروپ :3

†

کمیونٹی شمولیت سرگرمیوں کے  40گھنٹے

انگریزی یا فرانسیسی بطور دوسری زبان**
مادری زبان
ایک کالسیکی یا بین االقوامی زبان
سماجی علوم اور علوم انسانیت
کینیڈیائی اور عالمی مطالعات
رہنمائی اور کیریئر تعلیم
معاون تعلیم***

1

سائنس (گریڈ  11یا )12
ٹیکنالوجیکل تعلیم
فرانسیسی بطور دوسری زبان **
کمپیوٹر اسٹڈیز (مطالعات کمپیوٹر)
معاون تعلیم***

* انگریزی بطور دوسری زبان ( )ESLیا انگریزی خواندگی ترقی ( )ELDمیں زیادہ سے زیادہ  3کریڈٹس کا انگریزی میں  4الزمی کریڈٹس میں
شمار کیا جا سکتا ہے ،لیکن چوتھا الزمی طور پر ایسا کریڈٹ ہونا چاہیے جو گریڈ  12الزمی انگریزی کورس کے لیے حاصل کیا گیا ہو۔.
** گروپ  ،2 ،1اور  3میں فرانسیسی بطور دوسری زبان میں زیادہ سے زیادہ  2کریڈٹس کو بطو الزمی کریڈٹ کے شمار کیا جا سکتا ہے ،ایک
گروپ 1سے اور ایک یا تو گروپ  2یا گروپ  3سے۔
*** کوآپریو ایجوکیشن میں زیادہ سے زیادہ  2کریڈٹ بطور الزمی کریڈٹ کے شمار کیا جا سکتا ہے۔
†  12اختیاری کریڈٹس منظور شدہ ڈول کورسز کے ذریعہ حاصل کیے گئے  4کریڈٹس تک میں شامل ہو سکتے ہیں۔
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4

کریڈٹس انگریزی میں ( 1کریڈٹ ہر
گریڈ میں)*

اس کے عالوہ مندرجہ ذیل گروپوں میں
سے ہر ایک سے ایک کریڈٹ:

