Các Kỹ Năng Chuyên Ngành Chủ Yếu
(Specialist High Skills Major)

Thông qua sáng kiến giúp Học Sinh Thành Công, các trường trung học Ontario đang cung cấp các chương trình
mở rộng để giúp đáp ứng các phương cách và sở thích học hỏi riêng của cá nhân học sinh. Các chương trình
này cho phép học sinh sắp xếp kinh nghiệm học bậc trung học theo ý mình thông qua một số những sự chọn lựa
hcọ hỏi mới và và nâng cao. Những sự chọn lựa này bao gồm chương trình Tín Chỉ Đôi (Dual Credits), Kỹ Năng
Chuyên Ngành Chủ Yếu (Specialist High Skills Majors) và Vừa Học Vuưa Làm (Cooperative Education).

Những chương trình này giúp đáp ứng các nhu cầu, sở thích và ưu điểm của tất cả học sinh, để các em tham gia
trong việc học và chuẩn bị các em tốt hơn khi tốt nghiệp và về sau này.

SHSM là một chương trình được Bộ chấp thuận cho phép học
sinh chú trọng sự học của mình vào một lĩnh vực kinh tế cụ thể
trong lúc thỏa mãn các yêu cầu để tốt nghiệp trung học. Chương
trình cũng giúp học sinh trong việc chuyển tiếp sau khi tốt nghiệp
để học nghề, vào cao đẳng, đại học hoặc ra đi làm.
Kể từ niên học 2012–2013, chương trình SHSM có sẵn trong các
lĩnh vực sau đây:
• Nông nghiệp
• Nghệ thuật và Văn hóa
• Hàng không/Không gian
• Doanh thương
• Xây dựng
• Năng lượng
• Môi trường
• Xử lý thực phẩm
• Lâm nghiệp
• Y tế và Sức khỏe
• Nghệ thuật làm vườn và
Thiết kế vườn hoa cây cảnh

• Phục vụ chiêu đãi
và Du lịch
• Công nghệ Thông
tin và Liên lạc
• Tư pháp, An toàn
Cộng đồng, và Các
dịch vụ khẩn cấp
• Chế tạo sản xuất
• Khai thác hầm mỏ
• Bất vụ lợi
• Thể thao
• Giao thông vận tải

Các điều lợi chủ yếu của một chương trình Kỹ Năng
Chuyên Ngành Chủ Yếu
Theo đuổi chương trình SHSM giúp học sinh:
• Sắp xếp việc học trung học của mình sao cho thích hợp với
các sở thích và tài năng của học sinh.
• Phát triển kiến thức và các kỹ năng chuyên môn.
• Lấy các tín chỉ được các cơ sở giáo dục hậu trung học và lĩnh
vực ngành nghề công nhận.

ontario.ca/EDUparents

• Có giấy chứng nhận được lĩnh vực ngành nghề công nhận và
được huấn luyện ngành nghề liên quan.
• Phát triển Các Kỹ Năng Thiết Yếu và thói quen làm việc được
ghi đầy đủ trong Hộ Chiếu Kỹ Năng Ontario (Ontario Skills
Passport).
• Nhận diện, thăm dò và chỉnh lại các mục tiêu nghề nghiệp
cũng như thực hiện những quyết định có hiểu biết cho tương
lai của mình.
• Vẫn linh động, với sự chọn lựa chuyển đổi giữa các hướng đi
trong trường hợp các mục tiêu và kế hoạch của mình có sự
thay đổi.

Kỹ Năng Chuyên Ngành Chủ Yếu được công nhận như
thế nào?
Các học sinh nào hoàn tất thành công một chương trình SHSM
sẽ nhận:
• một Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Ontario với một triện nổi
màu đỏ
• một hồ sơ SHSM ghi đầy đủ những thành tựu của học sinh
• được chính thức ghi nhận trong Bản Học Bạ Học Sinh Ontario
(Ontario Student Transcript).

Chương trình Các Kỹ Năng Chuyên Ngành Chủ Yếu
được cung cấp tại đâu? Làm thế nào để tôi tìm hiểu
thêm?
Trong năm 2012–2013, các chương trình SHSM có sẵn tại tất cả
các sở giáo dục trong toàn tỉnh. Để biết thêm chi tiết về những gì
có sẵn của chương trình, xin liên lạc với hiệu trưởng của trường
con quý vị hoặc Người Lãnh Đạo về Sự Thành Công của Học
Sinh (Student Success Leader) tại sở giáo dục của quý vị. Có thể
tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về các chương trình SHSM và các
chương trình này hoạt động như thế nào tại trang mạng
www.ontario.ca/studentsuccess.
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Các Kỹ Năng Chuyên Ngành Chủ Yếu (Specialist High
Skills Major/SHSM) là gì?

