اسپیشلسٹ ہائی اسکلس میجر
طلبہ کی کامیابی کے اقدام کے ذریعہ اونٹاریو سیکنڈری اسکولس طالب علم کی انفرادی آموزشی اسالیب او
دلچسپیوں کی تکمیل میں مدد کرنے کے لیے توسیعی پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ ان پروگراموں سے طلبہ کو متعدد نئے
اور آموزشی کے بہتر اختیارات کے ذریعہ اپنے ہائی اسکول تجربہ کو اپنی انفرادی ضروریات کے مطابق رد و بدل کرنے کا
موقع ملے گا۔ ان اختیارات میں ڈول کریڈٹس ،اسپیشلسٹ ہائی اسکلس میجرس اور کوآپریٹو ایجوکیشن شامل ہیں۔
یہ پروگرام تمام طلبہ کی ضروریات ،دلچسپیوں اور خوبیوں کی تکمیل ،پڑھائی میں ان کو مشغول رکھنے اور گریجویشن
اور اس کے عالوہ دیگر تعلیم کے لیے ان کو بہتر طور پر تیار کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔

اسپیشلسٹ ہائی اسکلس میجر ( )SHSMکیا
ہوتا ہے؟

ایسے کریڈٹس حاصل کرنے میں جنہیں ما بعد سیکنڈری
تعلیمی ادارے اور شعبے تسلیم کرتے ہیں۔

 SHSMوزارت سے منظور شدہ ایک مخصوص پروگرام ہے جو
طلبہ کو سیکنڈری اسکول سے ڈگری حاصل کرنے کے
لیے تقاضوں کو پورا کرنے کے دوران ان کی پڑھائی کو ایک
متعین معاشی شعبہ پر مرکوز کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ
نو آموزگی تربیت ،کالج  ،یونیورسٹی یا مقام عمل کی ڈگری
کے حصول کے بعد ان کی منتقلی میں بھی مدد کرتا ہے۔

شعبہ کے ذریعہ تسلیم شدہ تصدیق نام اور زندگی سے
متعلق تربیت حاصل کرتے ہیں۔

 2012–13اسکولی سال میں  SHSMsمندرجہ ذیل شعبوں
میں دستیاب ہیں:
فنون اور ثقافت

ضیافت اور سیاحت

ہوا بازی /ہوا نوردی

معلومات اور مواصالت
ٹیکنالوجی

تعمیر

انصاف ،کمیونٹی کا تحفظ اور
ہنگامی خدمات

کاروبار
توانائی
ماحول
غذا کا تحفظ
جنگلوں کی پرداخت
صحت اور عافیت

مصنوعات سازی
کان کنی
عدم نفع
کھیل کود
نقل و حمل

اسپیشلسٹ ہائی اسکلس میجر کے بنیادی فوائد
 SHSMمیں شرکت سے طلبہ کو مدد ملتی ہے:
اپنے سیکنڈری اسکول کی تعلیم کو اپنی دلچسپیوں اور
صالحیتوں کے مطابق ڈھالنے میں۔
مخصوص علم اور مہارتوں کو پروان چڑھانے میں۔

ontario.ca/EDUparents

زندگی کے اہداف کو شناخت کرنے ،ان کا اکتشاف کرنے
اور ان کو بہتر بنانے میں اور ان کے مستقبل کے بارے میں
دانستہ فیصلے لینے میں۔
راستوں کے درمیان منتقل ہونے کے اختیار کے ساتھ لچکدار
بنے رہنے میں چاہے ان کے مقاصد اور منصوبے بدل جائیں۔

اسپیشلسٹ ہائی اسکلس میجر کو کیسے
پہچانا جاتاہے؟
ایسے طلبہ جو کامیابی سے کوئی  SHSMمکمل کر لیتے
ہیں ان کو حاصل ہوتا ہے:
اونٹاریو سیکنڈری اسکول کا ایک ڈپلوما جس میں ایک
ابھارے گئے سرخ مہر ہوتا ہے
ایک  SHSMریکارڈ جس میں ان کی کامیابی تحریر ہوتی ہے
ان کی اونٹاریو اسٹوڈنٹ ٹرانسکرپٹ پر رسمی شناخت۔

اسپیشلسٹ ہائی اسکلس میجرس کہاں پیش
کیے جاتے ہیں؟ میں مزید جان کاری کیسے
حاصل کر سکتا ہوں؟
 2012–13میں  SHSMپروگرام صوبے بھر کے تمام اسکول
بورڈوں میں دستیاب ہیں۔ کیا دستیاب ہے اس بارے میں مزید
معلومات کے لیے براہ کرم اپنے اسکول کے پرنسپل یا اپنے
اسکول بورڈ میں اسٹوڈنٹ سکسس لیڈر سے رابطہ کریں۔
 SHSMsاور ان کے کام کے طریقے سے متعلق مزید تفصیلی
معلومات  www.ontario.ca/studentsuccessپر مل
سکتی ہیں۔
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زراعت

باغبانی اور چمن آرائی

اونٹاریو اسکلس پاسپورٹ کے ذریعہ تحریر کردہ الزمی
مہارتوں اور کام کی عادتوں کو ترقی دینے میں۔

