
پرستاور  نیمحترم والد  ،سر

 

یڈزء جو طلبا ںیم ء2021ستمبر ، ںیاگلے چند ہفتوں م  ںیکورسز کا انتخاب کرکیلئےہوں گے، وہ اگلے سال  ںیم 12-9 گر

یں آگیا اب وقت  گے۔ یافت کر  یکے مقاصدک یزندگ کیبچے اپنےاسکول کے بعد  یاور ہائہےکہ آپ اور آپ کا بچہ نئے مواقع در

 ۔ںیکردہ کورسز کا انتخاب کر اریت کیلئے دیتائ

 

 ں؟یمنتخب کرتے ہ زاسکول کورس یہائ کیلئےسال  یمیتعل ء2021/2022طلباء کب 

 2 کے طلباء 8 ڈیتمام موجودہ گر کو شروع ہوگا۔ ء2021 ی،فرور 24 کیلئے طلباء سیکنڈریتمام موجودہ کورس کا انتخاب 

یں ے۔ گ ںیسےکورس کا انتخاب شروع کر ء2021 ،مارچ اسکول مخصوص ٹائم الئن کے ساتھ ساتھ ان اقدامات کو بھی شیئرکر

  گے جن کو اٹھانےکی ضرورت ہے۔

 

 کورس کی مختلف اقسام کیا ہیں؟

بہ کورسںیم ڈیہرگرکورسوں کا مکمل سلسلہ پیش کرتے ہیں۔ اسکول  سیکنڈری یب سیا یڈ یاو ستمام  اور  ز، دونوں مطلو

یڈ پر منحصر ہے: ۔ںیہوتے ہ زکورس یاریاخت  مختلف قسم کےکورسز بھی موجود ہیں اور یہ آپ کے بچےکےگر

یڈ  ● یڈ نوٹ:تعلیمی، قابل اطالق، مقامی طور پر تیار شدہ، اورکھلی )   :10اور  9گر یڈ  9گر  8میں کورسزکی تمام اقسام گر

 میں علم حاصل کرنےکی بنیاد پر تیار ہوتی ہیں(۔

 جگہ۔ ی، اورکام کیورسٹیونی، یکالج، مخلوط، کھل  :12اور 11 ڈیگر ●

بانی  ید معلومات کیلئے، براِہ مہر پڑھیں۔   کورس کی ِقسم کی معلومات کی گائیڈمختلف اقسام کےکورسوں کے بارے میں مز

  تمام اقسام کے کورسز تمام طلباء کیلئے دستیاب ہیں۔

 

  ہمیں کون سےکورسوں کا انتخاب کرنا چاہئے؟

بہ، ان کے راستے کے اہداف، اور ک ںی، اسکول موںیدلچسپ یکاس بچےکے ساتھ  اپنےکورس کا انتخاب  بوں کے ئریریتجر کے منصو

کورس کے انتخاب کا عمل ۔ںیکرنا چاہتے ہ ایجاننا مشکل ہےکہ وہ ک ہاء کیلئے یطلب وقت ہے۔ نیبات کرنےکا بہتر ںیبارے م

یافت کرنے میں ان کی مددکر سکتا ہے۔   ان کی دلچسپیوں کو در

 

یڈ  ھلے رکھے جائیں۔ تعلیم )گر
ُ
یادہ ممکن ہو سکیں اختیارات ک کورسزکا انتخاب اس طرح سےکرنا ایک اچھی بات ہےکہ جتنے ز

یڈ 10اور  9 یادہ تر طلباء 12اور  11( اور یونیورسٹی )گر یادہ تر انتخابات فراہم کرتے ہیں اور ز ( کورسز پوسٹ سیکنڈری مواقع کیلئے ز

  ین سمجھا جانا چاہئے۔کیلئے انہیں انتخاب اول

 

 :ںیہ اب کی چند ہدایات مندرجہ ذیلکورس کے انتخ

یں کہ  ● یڈ کے حساباس بات کی تصدیق کر   درکار ہیں۔ کورسزسےکون سے  گر

 ۔ںیپر غورکر اتیضرور یک ٹیفکیسرٹ ایڈپلوما اسکول  یسموں کا انتخاب کرتے وقت ہائقِِ یکورس ک ●

یات الزمی ہو سکتی ہیں، اسے سمجھنےکیلئے  ● یڈزکیلئےکورس دلچسپی کےکورسوں کیلئےکیا ضرور مستقبل کےگر

 کو دیکھیں۔ کی پیشکشوں

بہ تعداد تک  یکوکورسزک اتانتخاب پھراور  ںیمنتخب کر اراتیتمام اختکے  یدلچسپ کیاپنے بچے ● یںمحدودکمطلو   ۔ر

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
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 یس اوکرم  براِہِات کیلئے، معلوم دیمز ںیکے بارے م ر بہت کچھ،کے راستے او ،کورس کا انتخاب، پروگراماتیضرور یڈپلوما ک

 ۔ںیکھید ڈیحوالہ گائ فوریاسکول  یکنڈریس یب سیا یڈ

 

پرست انفراد نیوالد   ں؟یسکتے ہ کس طرح کرمدد یک اءطلب ںیکورسز کے انتخاب م یاور سر

یںکچھ وقت وکیلئےکورس کے انتخاب پرگفتگ کورس کے انتخاب کیلئے اسٹوڈنٹ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ۔مقررکر

  :ںیہار ہدایات مندرجہ ذیل کچھ مددگکیلئےغورکرنےکا جائزہ لیں تاکہ آپ اس عمل کو سمجھ سکیں۔  گائیڈ

بے پرغورکر یمیاپنے بچےکے تعل ● پچھلی تعلیمی کارکردگی مددگار ہے، لیکن اسے ایک محدودکرنے واال   - ںیتجر

 عنصر نہ بننے دیں؛

یادہ  ● یادہ سے ز یادہ دروازےبڑھائیںموجودہ اور آئندہ کے انتخابات کو ز یادہ سے ز  ، پوسٹ سیکنڈری آپشنزکیلئے ز

ھلے رکھیں؛
ُ
 ک

یں  ● یں اور اسے اس کی زندگی اور راستےکے اہداف تک پہنچنے میں اس کی مددکر اپنے بچےکے مفادات کی تائیدکر

ید کیرئیرکی تالس کی جگہ بنائیں؛  اور   جبکہ مز

 ۔ںید تیپر اعتمادکو تقو توںیصالح یک اساور  ںیکر لنجیجو آپ کے بچےکو چ ںیکرمقررتوقعات  یسیا ●

 
پرست کی منظوری کے ساتھ کیا جانا چاہئے۔18  نوٹ:   سال سےکم عمر طلباء کیلئےکورس کا انتخاب الزمی طور پر والدین/ سر

 

 )Xello(و لیز  - ٹول کے انتخاب کاکورس 

کے کورس ڈیمرحلہ وارگائ ہی کہا جاتا ہے۔لویزگے جسے  ںیآن الئن ٹول کا استعمال کر کیاکیلئے  طلباء کورس کے انتخاب

یڈیوگائیڈآپ یہ  ہے۔ یتید اتیہدا یلیتفص ںیجمع کروانےکے بارے مانہیں  کرنے اور  انتخابات بھی  کورس کے انتخاب کیلئے و

  ۔ںیکے اساتذہ سے رجوع کرسکتے ہ یابیکام یاور طلباء کی گائیڈینس طلباء اپنکیلئے مدد سے لویزدیکھ سکتے ہیں۔ 

 

یں  پرستوں تک رسائی حاصل کر کورس جمع کروائے جانے کے بعدکورسز کے انتخابات کی تصدیق کیلئے اسکول والدین اور سر

 گے۔

 

  کون سی دیگر معاونتیں دستیاب ہیں؟

، سواالت کے مدد یکے اساتذہ، پرنسپل اور نائب پرنسپل سب آپ ک یابیکام یڈنس اساتذہ، طلباء کیکالس روم اساتذہ، گائ

 تو براِہِ ،ضرورت ہو یاگر آپ کو مددک ۔ںیہ اریت د دینےکیلئےمد ںیکرنے م اتباخبر انتخابکیلئے بچے اپنےاور  نےیجوابات د

بانی  یں۔سے رابطہ اپنے بچے کے اسکول مہر  کر

 

 

 

https://ocdsb.ca/UserFiles/Servers/Server_55394/File/Secondary/Going%20to%20High%20School/2021/Feb/Secondary%20School%20Quick%20Reference%20Guide%20Placemat%20-%20final.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
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
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
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
https://ocdsb.ca/cms/One.aspx?portalId=55478&pageId=36365304
https://ocdsb.ca/UserFiles/Servers/Server_55394/File/Secondary/Going%20to%20High%20School/Student%20Guide%20for%20Course%20Selections/Xello/XELLO%20Course%20Selection%20Guide.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1XVl5hsS5Ek&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1XVl5hsS5Ek&feature=youtu.be

