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High School Courses 
and Choices

TIPS FOR PARENTS

 

 

در دبيرستانآنها دروس و انتخاب         
 

آن دبيرستان و همچنين جلسه هايی که شرکت در توجيهی در جلسات  •
بعضی از مدارس مترجم .  عموم آزاد است، شرکت کنيدبرای 

 .  همزمان را تدارک می بينند
تصميم گيری انتخاباتتان که بر اساس عاليق و توانائيهای در  •

شاور راهنمای مدرسه، معاون يا مدير با مفرزندتان می باشد،  
   .  وقت مالقات بگيريدمدرسه

 
فارغ التحصيل شدن از دبيرستان در استان انتاريو چه شرايط 
هستند؟

 قبول 12 تا 9 واحد را بين کالسهای 30دانش آموزان می بايستی  •
-آنها را می  واحد 12اجباری و  ، واحد30از اين  واحد18. شوند

 .انتخاب کننداختياری واحدهای  دروستوانند از 
 ساعت کار داوطلبانه را در خدمات 40دانش آموزان می بايستی  •

 .محله ای کامل کنند
انتاريو دانش آموزان می بايستی تست خواندن و نوشتن استان  •

(OSSLT)و يا درس خواندن و نوشتن Course)    (Literacy 
 .بگذرانند       را 

 
  چه انتخابهايی دارند؟10 و 9دانش آموزان در کالسهای 

 
:  نوع دروس وجود دارند4، 10 و 9در کالسهای    

 Applied تمرکز روی کاربردهای عملی و مثالهای – يا کاربردی 
 ؛ می باشدفشرده

 Academic  تمرکز بر روی تئوری و مسائل – يا آکادميک 
 خالصه شده می باشد؛

 Locally Developed  واحد های – يا توسعه داده شدۀ محلی 
برای دانش آموزانی است ) همچنين بنام واحدهای ضروری(اجباری 

 که احتياج به انعطاف پذيری و حمايت دارند؛ و
 Open  دانش آموزان را برای مطالعۀ بيشتر و توانمندی – يا باز 

 .در تحصيالتشان آماده می کند
 

ريخ، تربيت دانش آموزان بايد زبان انگليسی، رياضيات، علوم، جغرافيا، تا
دانش آموزان می توانند مخلوطی از . بدنی، و زبان فرانسه را بگذرانند
ن بابعنوان مثال، دانش آموز می تواند ز.  دروس مختلف را انتخاب کنند

همچنين آنها می توانند .  يک را بگيرندمانگليسی کاربردی و رياضيات آکاد
.مند هستند، انتخاب کننددروس انتخابی يا باز را در دروسی که به آنها عالق  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

.  وارد شدن به دبيرستان مهمترين زمان برای تحصيل فرزندتان می باشد
هند کرد، تأثير بسزايی در وا انتخاب خ9دروسی که دانش آموزان در کالس 

اين .  آنچه که آنها در کالسهای باالتر و بعد از دبيرستان می کنند، دارد
. ين قدم در جهت فهميدن آن انتخابات می باشندپيشنهادی تنها اول برگۀ  

 
کمک کنند؟به فرزندشان والدين چگونه می توانند 

 
 اطالعاتی را در مورد 8بين ماههای اکتبر و ژانويه، دانش آموزان کالس 
بعضی از دبيرستانها .  برنامه ها و دروس دبيرستان دريافت خواهند کرد

ی را که برای همۀ عموم آزاد است جلساتجلسۀ اطالعاتی شبانه و همچنين 
مطالعه نموده بسيار مهم  می باشد که اطالعات را .  را برگزار خواهند کرد

و در جلسه های اطالعاتی شرکت نمائيد تا فرزندتان را در انتخاب درستی 
.  ها و هدفهای آينده اش می باشد، کمک کنيد که مطابق با عاليق، توانائی

دبيرستانهايی را که برنامه ،  آموزان کالس هشتم، دانشمناطقدر بعضی از 
.ها و دروس مختلفی را ارائه می دهند، انتخاب خواهند کرد  

 
برگه شامل .  فرزندتان برگه ای را جهت امضاء به خانه خواهد آورد

بسيار مهم است که انتخاب .  د های درسی می باشدحفهرستی از وا
ها و  ی انجام دهيد که با توانائی به همراه فرزندتان طوراواحدهای درسی ر

اين مسئوليت بر عهدۀ شماست که انتخاب واحدها .  عاليق او متناسب باشد
.که فرزندتان انجام داده است، تأئيد کنيدرا   

 
.  اگر احتياج به کمک داريد، با مشاور راهنمای مدرسه صحبت کنيد

ربارۀ مدارس و مناطق آموزش و پرورش مدارس اطالعاتی را دهمچنين 
برای مشاورين اقامت .  ات مدارس و فهرست دروس چاپ می کنندبانتخا

. مدارس می توانند از افراد تازه وارد به کانادا حمايت کنندتازه واردين در  
 9بسيار مهم است که بخاطر داشته باشيد دروسی که دانش آموز در کالس 

 دروس مختلفی . انتخاب می کند، در انتخاب آينده اش بسيار مهم می باشد
بعضی از اين دروس به کالج محلی، بعضی ديگر به دانشگاه .  دنوجود دار

اين .  به محل کار ختم می شوند" و بعضی ديگر به هنرستان  يا مستقيما
.بدين معنا نيست که تمام دبيرستانها هر يک از اين دروس را ارائه بدهند  

 
قويتری رانند، به احتمال  را با موفقيت بگذ9دانش آموزانی که دروس کالس 

شان را انوالدين می بايستی فرزند.   خواهند گذاشتسردبيرستان را پشت 
. سال در انتخاب مناسب دروس کمک کنندهر  

 
 

چه کمکی را به فرزندانشان نموده  تا آنها انتخابهای والدين 
        ؟                                                        يحی رابکنندصح
     
 چه یبيرستان تحصيالتپس از اتمام از فرزندتان بپرسيد ميخواهد  •

 هدفی را دنبال کند؟
برداشته و يا آنرا از نطقه تان فهرست دروس را از مدارس م •

همچنين می توانيد شرح مختصری از مدرسه را .  کامپيوتر کپی کنيد
کسانی را همۀ مدارس دروس ي.  در آدرس اينترنتی مدرسه بخوانيد

 . ارائه نمی دهند
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   دارند؟ چه انتخابهايی12 و 11دانش آموزان در کالسهای                دانش آموزان را تحت الشعاع10 و 9گونه انتخابات در کالسهای چ

                                                                                        قرار می دهد؟ 
 

  نوع رشته هايی که آنها را در جهت هدفهايشان بعد از4                 دانش آموزان از  انتخاب می کنند، آنها را 10 و 9در کالسهای دروسی را که دانش آموزان 
بازار کار، کالج، دانشگاه :  دروس انتخاب می کنند               دبيرستان آماده می کند، آماده می کند و انتخابات آنها را 12 و 11برای دروس خاصی در کالسهای   

.کالج و دانشگاه                                                     / .بعد از فارغ التحصيلی تحت تأثير قرار ميدهد  
 

واحدهای درسی به کجا ختم می شوند؟ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 انتقال آيا دانش آموزان می توانند از يک رشته به رشتۀ ديگر
پيدا کنند؟

 
 از نوعی درس به نوعی در بعضی شرايط، دانش آموزان ممکن است

به اين منظور، آنها ممکن است درسی را .  ديگر تغييراتی ايجاد کنند
 9بعوان مثال، دانش آموزی که رياضی کالس (تکرار کنند " مجددا

س کاربردی را کامل کرده است، ممکن است مجبور به گرفتن رياضی کال
 را يا ممکن است دانش آموز در طول تابستان درس).   آکادميک باشد9

 درس انتقالی ،يا در مدرسه تابستانیبصورت راه دور بر روی کامپيوتر 
.مشاور راهنما می تواند شما را کمک کنيد. را بگذراند  

 
 

والدين در انتخاب مدرسه چه سؤاالتی را بايد بپرسند؟
 

 ارائه می دهيد؟ آکادميک، 10 و 9چه دروسی را درکالسهای  •
  کاربردی و يا ضروری؟

 ارائه می دهيد؟ بازار کار، 12 و 11چه دروسی را در کالسهای  •
  دانشگاه، و يا دروس دانشگاهی؟/ کالج، کالج 

بعنوان (چه نوع دروس و برنامه های انتخابی را ارائه می دهيد؟  •
  )مثال، شبکۀ کامپيوتری، زبانهای مختلف

، وجود ان اينکه کالسی بعلت حد نصاب نرسيدن منتفی شودآيا امک •
؟ کداميک؟دارد

  آموزش استثنائی چه بايد بپرسند؟کمکهای والدين در مورد 
 

  ورد؟آچه نوع حمايتهای آموزش استثنايی را مدرسۀ شما فراهم می  •
بعنوان (ا مدرسۀ شما داراست؟  اطالع رسانی رچه نوع مراجع •

 ) پيوتر، دروس خاصم ها، آزمايشگاه کامثال، کارکنان، برنامه
آيا آن  چه برنامه های خاصی را برای دانش آموزان استثنائی داريد؟ •

دروس بصورت جداگانه ارائه می شوند و يا بصورت ترکيبی با 
  برنامه های موجود ارائه می گردند؟

 
ESL چه بايد بدانند؟ والدين در مورد برنامه های 

 
 بعنوان مثال، علوم ( ارائه می دهيد؟ راESL دروس واحدی ياآ •
     ESL(ارائه می دهيد؟آنرا  یدروسچه  در ؟ 

 
 
 
 

:جهت اطالعات بيشتر

 .اينترنتی مدارس آموزش و پرورش ديدن فرمائيد و يا با مدرسۀ فرزندتان تماس حاصل فرمائيد از آدرس •
 http://www.edu.gov.on.ca/eng/document/curricul/secondary/oss/oss.pdfآدرس اينترنتی وزارت آموزش و پرورش   •
 edguide/org.settlement.www://httpآدرس اينترنتی راهنمای تازه واردين به دبيرستانها  •

توسعه  واحدهای
 کرده يا  پيد
ا"ضروری" کاربردی     آکادميک     

کالج     کاربلزار  /کالج  
  دانشگاه

   دانشگاه

10 و 9های کالس    

12 و 11کالسهای   
  


