
 األعزاء، وأولياء األموراآلباء 

 

 الدراسية موادال سيختارون 2021 أيلول/سبتمبرفي  12-9الصفوف في األسابيع القليلة المقبلة، الطالب الذين سيكونون في 

المصممة لدعم أهداف الدراسية  الموادالستكشاف فرص جديدة واختيار  ك. هذا هو الوقت المناسب لك ولطفلالقادمعام لل

 لحياة بعد المدرسة الثانوية.في اطفلك 

 

 ؟2021/2022الثانوية للعام الدراسي  المواد الدراسيةمتى يختار الطالب 

الصف جميع طالب  أما .الحاليينطالب المرحلة الثانوية  لجميع 2021 شباط/فبراير 42 فيالدراسية  المواداختيار يبدأ 

جداول زمنية محددة بالمدارس  وستعلمكم ،2021 آذار/مارس 2في  ةالدراسي الموادفي اختيار  سيبدؤونالحاليين  الثامن

 إلى جانب الخطوات التي يتعين اتخاذها. 

 

 الدراسية المختلفة؟ الموادما هي أنواع 

. في كل صف، المواد الدراسيةمجموعة كاملة من  كارلتون-أوتاوامنطقة في مجلس مدارس تقدم جميع المدارس الثانوية 

 :الطفلصف على تعتمد  المواد الدراسيةهناك أيضاً أنواع مختلفة من و ،اختياريةإجبارية وأخرى دراسية  موادهناك 

المواد جميع أنواع مالحظة: ) ةمحلياً، ومفتوح ةمطورو، ةتطبيقيو، ةأكاديميمواد دراسية  :10و 9الصفان  ●

 الثامن(.الصف في  ما تعلّموه الطالب وتستكمل تعّززفي الصف التاسع  الدراسية

، يالجامعالمستوى و، مختلط )الكلية والجامعة(المستوى الوالكلية، مواد دراسية بمستوى  :12و 11الصفان  ●

 مكان العمل.مفتوحة وأخرى لمواد دراسية و

تتوفر جميع . لمواد الدراسيةا معلومات حول نوعال دليلالمختلفة، يرجى قراءة  المواد الدراسيةلمعرفة المزيد عن أنواع 

 . الطالب لجميع المواد الدراسيةأنواع 

 

 التي يجب أن نختارها؟ المواد الدراسيةما هي 

، لمسار تعليمه هفي المدرسة، وأهداف وتجربتهاهتماماته،  مع طفلك حولللتحدث  فرصة رائعة المواد الدراسيةاختيار 

يمكن أن تساعدهم عملية اختيار لذا  ،على الطالب معرفة ما يريدون القيام به بالضبط من الصعب .ةالوظيفي هوخطط

 على استكشاف اهتماماتهم.  المواد الدراسية

 

األكاديمية  المواد. توفر أمام الطالبالخيارات مفتوحة أكبر قدر ممكن من بقي ت   بطريقة المواد الدراسيةاختيار  المستحسنمن 

( معظم الخيارات المتاحة لفرص ما بعد المرحلة الثاني عشرو الحادي عشر( والجامعية )الصفان العاشر)الصف التاسع و

 لمعظم الطالب.  األولالثانوية وينبغي اعتبارها الخيار 

 

 : المواد الدراسية الختيار فيما يلي بعض النصائح

 .الصفبحسب  اإلجبارية المواد الدراسية التأكد من ●

 .المواد الدراسيةأنواع  اختيارعند  الثانوية المرحلة متطلبات دبلوم أو شهادةضع في اعتبارك و ●

للمواد الدراسية  لفهم المتطلبات التي قد تكون ضرورية للصفوف المستقبلية المطروحةة مواد الدراسيالنظر إلى لا ●

 .اهتمام طفلك الحائزة على

 .المواد الدراسيةإلى العدد المطلوب من الخيارات  تضييق ثمالتي تهم طفلك جميع الخيارات  تحديد ●

والمزيد، يرجى الرجوع  البرنامج، ومسارات المواد الدراسية، واختيار الثانوي شهادة الدبلوملمعرفة المزيد حول متطلبات 

 .كارلتون-للمدارس الثانوية التابعة لمجلس مدارس منطقة أوتاوا سريعالمرجعي الدليل ال إلى 

 

 

 

https://ocdsb.ca/UserFiles/Servers/Server_55394/File/Secondary/Going%20to%20High%20School/Student%20Guide%20for%20Course%20Selections/Course%20Type%20Guide%20for%20High%20School.pdf
https://ocdsb.ca/UserFiles/Servers/Server_55394/File/Secondary/Going%20to%20High%20School/2021/Feb/Secondary%20School%20Quick%20Reference%20Guide%20Placemat%20-%20final.pdf


 الفردية؟  المواد الدراسيةدعم الطالب في اختيار  وأولياء األمور لآلباءكيف يمكن 

 كي لطالب الختيار المواد الدراسيةدليل اتأكد من مراجعة ال ، معةالدراسي الموادص بعض الوقت لمناقشة اختيار يخصت

 بعض النصائح المفيدة التي يجب أخذها في االعتبار: مفهم العملية. إليكت  

 امقيدً  يكون عامالً يجب أن األداء األكاديمي السابق مفيد، ولكن ال  -تجربة طفلك األكاديمية  تأمل ●
خيارات ما ل من األبواب مفتوحة أكبر قدر ممكن ، والحفاظ علىقدر اإلمكان الخيارات الحالية والمستقبليةزيادة  ●

  بعد الثانوية 
ه مع إتاحة المجال لمزيد من ات تعليمومساعدته على الوصول إلى أهدافه الحياتية ومسار الطفلاهتمامات دعم  ●

 االستكشاف الوظيفي
 .يمان بقدراتهتعزيز اإلمع  للطفل تمثِّّل تحديًاتعيين التوقعات التي  ●

 
 . موراآلباء/أولياء األبموافقة المواد الدراسية عاًما  18لطالب تحت سن اختار ين يجب أمالحظة: 

 

 Xello - المواد الدراسيةأداة اختيار 

تعليمات إلعطاء  دليل خطوة بخطوةوهي . ةالدراسي الموادالختيار  Xelloسيستخدم الطالب أداة عبر اإلنترنت تسمى 

. ةالدراسي واداختيار الم حول الفيديوبدليل . يمكنك أيضا مشاهدة هاب تحاقلاللتقديم الطلب و اختيار المواد الدراسيةمفصلة حول 

  .نجاح الطالبمعلمي معلمي اإلرشاد ومن  Xello حولالتوّجه بطلب المساعدة يمكن للطالب 

 

 .طلب االلتحاق بهابعد تقديم  المواد الدراسيةأولياء األمور لتأكيد اختيارات باآلباء والمدارس  تتصلسوف 

 

 األخرى المتاحة؟  وسائل الدعمما هي 

 كعلى استعداد لدعم همجميعهم ونواب المدارس وومدير معلمو نجاح الطالبومعلمو اإلرشاد، والفصول الدراسية،  معلمو

إذا كنت بحاجة  الطفل. يرجى التواصل مع مدرسة طفلكل مدروسةاألسئلة ومساعدتك على اتخاذ خيارات  عنواإلجابة 

 إلى المساعدة.

 

 

 

https://ocdsb.ca/UserFiles/Servers/Server_55394/File/Secondary/Going%20to%20High%20School/Student%20Guide%20for%20Course%20Selections/Pathways%20and%20Course%20Selection%20Resources,%20Jan%202019.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=1XVl5hsS5Ek&feature=youtu.be

