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مستعد؟ جاهز؟ المدرسة الثانوية!
دليل اآلباء

مرحبا بك في المدرسة الثانوية
استعد ملا ميكن أن يكون السنوات األكثر إثارة وأمهية اليت سيقضيها ابنك املراهق يف املدرسة .وللمرة األوىل ،سيكون على املراهقني اختاذ
قرارات بشأن ما سيقومون بدراسته وخبصوص املسار الوظيفي الذي سيختارونه.
وفيما يلي مزيدا مما ميكنك أن تتوقعه يف املدرسة الثانوية:

 املزيد من املقررات والربامج اليت ميكنك االختيار من بينها
 تركيز أكرب على استكشاف املسارات املهنية
 معلمون وزمالء دراسة جدد

 فرص ال ص ّفية واجتماعية إضافية
 زيادة االستقاللية واملسؤولية
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 حاجة أكرب لتنظيم وإدارة الوقت
أيا كان املسار الذي سيختاره ابنك املراهق ،فنحن نريد أن نتأكد من عائلتك بأكملها مستعدة ملواجهة التحديات واالستفادة من الفرص
العديدة اليت تنتظر ابنك املراهق بعد التخرج.
يزودك هذا الدليل بلمحة عما حتتاج إىل معرفته ملساعدة ابنك املراهق على حتقيق النجاح.
شارك بنشاط
يتأثر جناح الطالب إجيابيا مبشاركة اآلباء  ،فلماذا ال تشارك يف تعليم ابنك املراهق؟
عندما تعمل املدارس وأولياء األمور معا  ،يكون الطالب أكثر محاسا ومشاركة يف فعاليات مدرستهم .استكشف قسم اآلباء من املوقع
 www.peelschools.orgلكي:
 تعرف كيفية املشاركة والتطوع يف املدارس
 حتميل نشرات النصائح والتلميحات واملوارد األساسية األخرى
 تعرف املزيد عن جلنة إشراك أولياء األمور ) (PICالتابعة جمللا ااددارة
 التعرف على جمالا املدارس
لجنة إشراك اآلباء )(PIC
يتمثل الغرض من جلنة إشراك اآلباء يف:
 دعم وتشجيع وتعزيز مشاركة ذات مغزى من قبل أولياء األمور يف املدارس وعرب جملا مدارس منطقة بيل

 طلب املشورة واألفكار جملالا املدارس وأولياء األمور وغريهم من الشركاء أثناء قيامهم بتخطيط وتنفيذ االسرتاتيجيات الرامية ادشراك
املزيد من اآلباء على مستوى املنطقة
 العمل بالتعاون مع جملا املدارس

 وضع اسرتاتيجيات لزيادة مشاركة أولياء األمور وتوعيتهم ،مبا يف ذلك اآلباء واألمهات الذين جيدون صعوبة يف املشاركة
 جناح دعم الطالب
ملعرفة املزيد حول جلنة إشراك اآلباء ،يرجى زيارة املوقع .www.peelschools.org/PIC
ابق على اتصال -تفضل بزيارة موقع المدرسة
ميثل املوقع اادلكرتوين للمدرسة وسيلة رائعة للبقاء على اتصال ومعرفة ما يستجد من أخبار املدرسة .وتضم املواقع اادلكرتونية للمدارس
وجملا املدارس خدمة اشرتاك إلكرتونية.
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وعن طريق إدخال عنوان الربيد اادلكرتوين اخلاص بك ،ميكنك االشرتاك للحصول على أخبار املدرسة وجملا مدارس منطقة بيل .حدد
العناصر اليت ترغب يف احلصول عليها ،وقم بتعبلة املعلومات املطلوبة ،وسوف تتلقى رسائل الربيد اادلكرتوين بصفة منتظمة .احبث عن زر
"اشرتك"  Subscribeعلى الصفحة الرئيسية جمللا مدارس منطقة بيل ،وانقر على زر "اشرتك" املوجود على اجلانب األيسر من موقع
مدرسة ابنكم للتسجيل لتلقي آخر التحديثات.
إن موقع جملا مدارس منطقة بيل  www.peelschools.orgهو أيضا مصدر ممتاز للحصول على معلومات حول النظام املدرسي.
تفضل بزيارة قسم أولياء األمور للحصول على نصائح ملساعدتك على تعزيز جناح ابنك املراهق.
نصيحة :تأكد من أن املدرسة لديها بيانات دقيقة لالتصال بك .يتم إرسال الرسائل عرب اهلاتف ،وخدمة الرسائل النصية ،والربيد اادلكرتوين
عرب نظام .synervoice

دليل الطالب
يف بداية كل عام دراسي ،من املتوقع أن يقوم طالب املدارس الثانوية مبراجعة دليل الطالب اخلاص هبم ،والذي سيتوفر يف شكل مطبوع أو
عرف الطالب مبدونة السلوك اخلاصة
على املوقع اادلكرتوين للمدرسة .ويتضمن الدليل معلومات حول رسالة ورؤية وقيم املدرسة ،وي ّ
باملدرسة ،ويسلط الضوء على الدور الذي يلعبه الطالب وأولياء األمور والعاملني يف املدرسة يف حتقيق النجاحات األكادميية للطالب،
ويصف سياسة التقييم والتقدير .ومن املتوقع أن يقوم كل من أولياء األمور والطالب مبراجعة دليل الطالب معا.
تقويم العام الدراسي
يتم نشر تقومي العام الدراسي على املوقع  ، www.peelschools.org/calendarويشمل ما يلي:
 تاريخ بداية وانتهاء الدراسة

 األعياد الدينية والعطالت ،مبا يف ذلك اادجازات
 أيام األنشطة املهنية
تغري التوقيت
 أيام ّ

 أيام االمتحانات
 أيام صدور تقارير هناية العام
يتم نشر األنشطة املدرسية يف بعض األحيان على التقاومي املوجودة على موقع املدرسة .راجع موقع مدرستك واشرتك للحصول على
إخطارات حول األنشطة املقبلة.
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ParentConnect
تزود العديد من املدارس أولياء األمور بتسجيل للدخول حبيث يتمكنوا من احلصول على معلومات حول مواظبة ابنهم املراهق ،وتاريخ
املسجل فيه ،فضال عن اختيار املقررات الدراسية وغريها من املعلومات .احبث عن زر
الساعات املعتمدة اليت حصل عليها ،وحالة الدبلوم ّ
( ParentConnectعلى اجلانب األمين من موقع املدرسة) ملعرفة كيف ميكنك تسجيل الدخول .ميكنك أيضا االتصال مبدرسة ابنك
املراهق للحصول على مزيد من املعلومات.
مغادرة مرافق المدرسة
يسمح لطالب املدارس الثانوية مبغادرة مرافق املدرسة يف ساعة الغداء و /أو خالل فرتات االستذكار .خيتار العديد من الطالب العودة إىل
منازهلم أو زيارة املطاعم والشركات اجملاورة.
ال حيتاج الطالب إىل إذن خاص ملغادرة مرافق املدرسة .وباعتبار أنه يتم تسجيل احلضور يف كل حصة يف املدرسة الثانوية ،سيكون بوسع
املدارس تتبّع أمناط املواظبة لتحديد ما إذا كان الطالب ال يعودون من فرتات الغداء .سيقوم املوظفون بالتدخل بالشكل املناسب ،والذي قد
ينطوي على االتصال باملنزل.

المسائل المتعلقة بالحضور
هناك أشياء كثرية تؤثر على جناح ابنك املراهق .ومن بني أهم العوامل جند احلضور املنتظم ويف الوقت املناسب .من املهم للغاية أن يصل
ابنك املراهق إىل الصف يف الوقت احملدد وأن يتجنّب الغياب إذا أراد احلصول على أقصى استفادة من املدرسة.

اإلبالغ عن الغياب
إذا كان ابنك املراهق سيتغيب عن املدرسة ،هاتف املدرسة بأسرع ما ميكن قبل وقت بدء املدرسة .إذا مل يتم اادبالغ عن الغياب ،فسيتل ّقى
الوالدان يف وقت الحق من اليوم مكاملة هاتفية إذا تغيّب ابنهما املراهق عن كل أو جزء من اليوم الدراسي.

حاالت التأخير

جيب على اآلباء والطالب الرجوع إىل سياسة املدرسة خبصوص حاالت التأخري للحصول على تعليمات حول ما جيب فعله إذا تأخر
الطالب يف الوصول إىل املدرسة أو الصف.

التخطيط للعطالت

عندما يتعلق األمر بالتخطيط للرحالت العائلية ،يرجى االقتصار يف ذلك على فرتات العطالت املدرسية .ميثّل التعلّم عملية تراكمية ،واليت
تبين على املهارات واملفاهيم اليت مت شرحها من قبل .ميكن للتغيّب عن الصف لفرتة طويلة أن يزيد من صعوبة إعادة تعلّم الطالب للمفاهيم
اليت مت شرحها يف الصف ومن مث اللحاق بأقراهنم.
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الغياب المطول

إذا كان الطالب سيتغيب عن املدرسة ألكثر من ثالثة أيام ،وأقل من  15يوما ،جيب تقدمي مذكرة موقعة من أحد الوالدين إىل مكتب
املدرسة قبل الغياب .جيب أن حت ّدد املذكرة تواريخ الغياب ،واسم الطالب وتاريخ عودة الطالب إىل املدرسة.
إذا كان الطالب سيتغيب عن املدرسة ألكثر من  15يوما ،جيب تقدمي مذكرة موقعة من أحد الوالدين /الوصي إىل مكتب املدرسة .جيب
أن حت ّدد املذكرة تارخيي بداية وهناية الغياب وسبب الغياب .إذا مل يتم توفري هذه املذكرة ،سيتم شطب الطالب من سجل املدرسة.

المساواة والتعليم الشمولي
إن سياسة جملا مدارس منطقة بيل رقم  ، 54واملتعلقة باملساواة والتعليم الشمويل ،تعكا التزام جملا مدارس منطقة بيل بتوفري واحلفاظ
على بيلة آمنة وصحية مواتية للتعلّم والعمل للجميع .تؤثر هذه السياسة على مجيع برامج واملبادئ التوجيهية وممارسات جملا مدارس منطقة
مرحبا وحيول دون التمييز والتحرش.
بيل ،بدءا من املناهج الدراسية والتقييم إىل أماكن ممارسة الشعائر الدينية ،مما خيلق مناخا مدرسيا ّ
مالمح الشخصية
ُ معنت
 متعاون

 صادق
 ال يستبعد أحدا
 حمرتم

 مسؤول

ممارسة الشعائر الدينية
ملعرفة املزيد عن عملية جملا مدارس منطقة بيل ملمارسة الشعائر الدينية ،وحقوق اادنسان ،وسهولة الوصول والتزامنا باملساواة ،يرجى زيارة
املوقع.www.peelschools.org/aboutus/equity :

أماكن آمنة للتعلم
كوالد ،ليا هناك ما هو أكثر أمهية من سالمة ورفاهية ابنك املراهق .حنن نشاركك هذه األولوية .وحنن ملتزمون بتوفري بيلة صحية وداعمة
للتعلّم والعمل لطالبنا وموظفينا.
توفر مدارس منطقة بيل بيلة آمنة للموظفني والطالب للعمل والتعلّم .وضع جملا مدارس منطقة بيل العديد من اادجراءات لضمان
السالمة ،مبا يف ذلك التدريبات املنتظمة على إطفاء احلرائق ،وخطط اادخالء وفحص سجل اجلنائية للموظفني واملتطوعني اجلدد.
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التركيز على السالمة

تستند "سياسة املدارس اآلمنة" اليت يتبعها جملا مدارس منطقة بيل على قانون التعليم و قانون أونتاريو للقواعد السلوكية وحقوق اادنسان.
تتوفر السياسة من املدرسة أو على املوقع  –www.peelschools.orgاحبث عن السياسة رقم  – 48املدارس اآلمنة يف شريط
البحث.

مدونة القواعد السلوكية

متتلك كل مدرسة مدونة القواعد السلوكية اخلاصة هبا ،استنادا إىل سياسات املقاطعة وجملا مدارس منطقة بيل ،واليت مت تضمينها يف دليل
الطالب .وهي تنطبق على مجيع أفراد اجملتمع املدرسي مبا يف ذلك الطالب ،وأولياء األمور /األوصياء ،واملتطوعني ،والعاملني يف املدرسة،
سواء كانوا متواجدين يف مرافق املدرسة ،أو يف احلافالت املدرسية ،أو يف الفعاليات واألنشطة املصرح هبا من قبل املدرسة ،أو يف أي موقف
آخر قد يؤثر على مناخ املدرسة.
يتحمل مجيع أعضاء اجملتمع املدرسي مسؤولية احرتام واتباع املدونة السلوكية لللمدرسة ،وكذلك التصرف بالشكل الالئق وحتمل املسؤولية
عن تصرفاهتم اخلاصة.

منع الترهيب والتدخل عند وقوعه

عرب جملا مدارس منطقة بيل ،تستخدم املدارس العديد من الربامج واملبادرات ملنع الرتهيب والتدخل عند حدوثه .متتلك كل مدرسة فريقا
ملناخ التعلّم والعمل ،والذي يضع خطة ملنع الرتهيب والتدخل حال وقوعه كجزء من خطة جناح املدرسة.
تأخذ املدارس مسألة الرتهيب على حممل اجلد .مبجرد ورود تقرير حبدوث الرتهيب ،فإن سياسة املدارس اآلمنة الصادرة عن جملا مدارس
توجهان طرق الدعم والعقوبات االنضباطية املتدرجة املناسبة جلميع الطالب (أو األفراد) املعنيني .حنن
منطقة بيل ومدونة املدرسة للسلوك ّ
نشجع اآلباء واألمهات الذين لديهم خماوف على االتصال باملدرسة مباشرة.

رفاهية الطالب

يف جملا مدارس منطقة بيل ،حنن نسعى جاهدين لتوفري واحلفاظ على بيلة آمنة وصحية مواتية للتعلّم والعمل للجميع .إن موظفينا املتنوعني
من األشخاص امللتزمني واملكرسني واملعتنني مؤهلون جيدا لدعم مجيع الطالب.
حنن نشجع الطالب على مناصرة أنفسهم -أي التواصل مع شخص بالغ يثقون به يف املدرسة  -إذا وجدوا أنفسهم يشعرون بالظلم أو
التثبيط .إن املوظفني منفتحني لسماع خماوفهم وسيساعدون يف التأكد من تطبيق وسائل الدعم املناسبة.
إن مرشدي التوجيه واملعلمني واادداريني موجودون للمساعدة .ويتوفر كذلك يف املدارس أخصائيني نفسيني ،وأخصائيني اجتماعيني،
ومعلمي جناح الطالب لدعم الطالب الذين قد يعانون من صعوبات أو مشكالت.
إذا كنت حباجة إىل التحدث إىل شخص ما عن رفاهية ابنك املراهق ،يرجى االتصال مبرشد التوجيه يف املدرسة أو التحدث إىل أحد نواب
مدير املدرسة.
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التقييم والتقدير وإعداد التقارير

"إن الغرض الرئيسي من التقييم والتقدير هو تحسين تعلم الطالب".
إن العمليات املتعلقة بالتقييم والتقدير وإصدار التقارير حمكومة من قبل سياسات وزارة التعليم وجملا املدارس .يف أبريل  ،2010نشرت
الوزارة وثيقة "النجاح املتنامي" ،وهي وثيقة تتعلق بالسياسات اليت توجه عمليات التقييم والتقدير وإصدار التقارير املتعلقة بتحصيل الطالب
يف مدارس أونتاريو ،من الصف األول وحىت الثاين عشر .هتدف وثيقة "النجاح املتنامي" إىل حتديث ،وتوضيح وتنسيق سياسة الوزارة،
وحتقيق العدالة ،والشفافية واادنصاف واالتساق يف مجيع أحناء املقاطعة.
ملزيد من املعلومات حول وثيقة "النجاح املتنامي" ،يرجى زيارة املوقع. www.edu.gov.on.ca/eng/parents/reportcard.html:

كيف يتم تقييم الطالب؟

التقييم هو عملية مجع املعلومات من جمموعة متنوعة من املصادر ،حبيث تعكا بدقة مدى جناح الطالب يف حتقيق توقعات املنهج يف مادة
دراسية بعينها .سيقوم املعلمون باستخدام املعلومات اليت مت مجعها من املالحظات ،واملناقشات ،واملنتجات لتقدمي تعقيبات للطالب .ويف
الفصل الدراسي ،هناك ثالثة أنواع من التقييم :تقييم كنوع من التعلّم ،والتقييم من أجل التعلّم وتقييم التعلّم.

العمل خالل الفصل الدراسي

يتم حتديد الدرجة النهائية الطالب من خالل التعلّم الذي يظهره طوال الفصل الدراسي مع الرتكيز بشكل خاص على أحدث براهينه
وأكثرها اتساقا لتلبيته لتوقعات كل مقرر .ميكن إثبات التعلّم عن طريق العروض التقدميية ،واملؤمترات ،واملواقع اادلكرتونية ،واالختبارات و/
أو مهام األداء.
تكون بعض التقييمات اليت يكملها الطالب خالل الفصل الدراسي تكوينية (التقييم كنوع من التعلّم) ،أو تليب غرض إبالغ الطالب
(واملعلم) مبدى دقة تلبيته ملعايري النجاح وما يتعني عليه القيام به من أجل التحسني .تتسم التقييمات األخرى بكوهنا تراكمية (تقييم التعلّم)
 -يقوم املعلم بتقييم تعلّم الطالب ومنحه درجة أو مستوى.

مهارات التعلم وعادات العمل

تسمح مهارات التعلّم وعادات العمل للطالب بالتعرف على كيفية التعلّم بصورة أكثر فعالية ،وتطوير قدراهتم كمتعلمني مستقلني والشعور
باملسؤولية عن تعلمهم .ويتم تقييمهم بشكل منفصل عن حتقيق للطالب للتوقعات من املقرر الدراسي.

كيف سيتم تقييم ابني المراهق؟

التقييم هو عملية احلكم على جودة تعلّم الطالب بناء على املعايري املوضوعة ومن مث حتديد قيمة متثّل تلك اجلودة .وهو مبين على تقييم
التعلّم الذي يوفر بيانات عن التحصيل العلمي للطالب عند أوقات اسرتاتيجية من الصف /املوضوع /املقرر الدراسي ،والذي يتم يف كثري
من األحيان عند هناية فرتة للتعلّم.
يقوم املعلمون جبمع األدلة على تعلّم الطالب ،واملستقاة من املالحظات ،واملناقشات ،ومنتجات الطالب (مثل املؤمترات ،والعروض
التقدميية ،واالستفسارات ،واالختبارات ،واملختربات ،والواجبات) على مدى فرتة زمنية بعينها ،واستخدام هذه األدلة إىل جانب احلكم
املهين لتحديد درجات الطالب .ينطوي حتديد درجة بطاقة التقرير على تفسري املعلم لألدلة ،وينبغي أن يعكا أكثر مستويات الطالب
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اتساقا من اادجناز ،مع إيالء اعتبار خاص ألحدث األدلة .تش ّكل هذه التقييمات أساس درجات أو عالمات بطاقة التقرير ،وتوضع حبيث
ميكنها تبليغ التقدم إىل الطالب وأولياء أمورهم.

التقييمات النهائية

تتم التقييمات النهائية وفقا للتقومي املنشور من قبل جملا مدارس منطقة بيل .ويف شهر سبتمرب ،يتم توزيع املعلومات املتعلقة بكيفية إجراء
كل مدرسة للتقييمات النهائية على األسر .يتم حتديد الثالثني يف امللة النهائية من درجة الطالب خالل فرتة التقييم النهائي اليت تتم يف
األسابيع القليلة األخرية من كل فصل دراسي .وخالل هذه الفرتات ،يطلب من الطالب إكمال عدد من الواجبات اليت تُظهر املهارات
واملعارف اليت اكتسبوها على مدى الفصل الدراسي بأكمله .جيب على الطالب أن يتواجدوا خالل هذه الفرتة الزمنية اهلامة ،حيث ينبغي
إجناز فرص التعلّم هذه حتت إشراف املعلم.

فترات الفراغ  /الدراسة

عندما يكون الطالب يف الصفني التاسع والعاشر ،فهم ليسوا مؤهلني لفرتات دراسية معينة (الذي يشار إليه أحيانا باسم "فرتات الفراغ")
على مدار اليوم .ومع انتقال الطالب إىل الصفوف العليا ،ومن مث تتغري وترية تعلمهم ،فبوسعهم حتديد فرتة واحدة باعتبارها فرتة الدراسة.
إذا اختار الطالب القيام بذلك ،يتوجب عليهم استخدام وقتهم حبكمة ،سواء يف املنزل أو يف املدرسة ،ويف الوقت نفسه إدارة عبء العمل
حتمل مسؤولياهتم الال ص ّفية أو غريها.
و ّ

إصدار التقارير

إن إصدار التقارير هي عملية التواصل مع أولياء األمور والطلبة حول تعلّم الطالب .متثل بطاقات التقرير جزءا واحدا من التواصل املستمر
الذي يزود الطالب وأولياء األمور بتعقيبات وصفية واضحة وحمددة ،وذات مغزى ،ويف الوقت املناسب لدعم حتسني التعلّم واادجناز .يتم
إصدار التقارير النصفية مرة واحدة يف منتصف كل فصل دراسي .يتم إصدار بطاقات التقرير النهائي يف هناية كل من الفصلني الدراسيني-
أي يف شهري فرباير ويونيو.
مكتب الجودة والمساءلة في التعليم )(EQAO
مكتب اجلودة واملساءلة يف التعليم ) (EQAOهي وكالة مستقلة تعمل يف املقاطعة بتمويل من حكومة أونتاريو .يتمثل تفويض املكتب
EQAOيف إجراء اختبارات على نطاق املقاطعة عند نقاط حمورية من تعليم كل طالب ،وتقدمي تقرير عن النتائج للمعلمني وأولياء األمور
واجلمهور .يقيا اختبار EQAOالتحصيل يف القراءة والكتابة والرياضيات من حيث عالقتها بتوقعات مناهج أونتاريو.
يقيّم اختبار  EQAOالطالب طوال فرتة دراستهم:
• تقييم الصف الثالث يف جماالت القراءة ،والكتابة ،والرياضيات
• تقييم الصف السادس يف جماالت القراءة ،والكتابة ،والرياضيات
• تقييم الصف التاسع يف الرياضيات -يُلزم مجيع طالب السف التاسع الساعني للحصول على ساعات معتمدة يف الرياضيات
األكادميية أو التطبيقية باملشاركة
• اختبار أونتاريو ملعرفة القراة والكتابة لطالب املدارس الثانوية ) (OSSLTلطالب الصف العاشر -يعد النجاح يف هذا االختبار
أحد املتطلبات اليت جيب على الطالب تلبيتها للحصول على دبلوم املدارس الثانوية من أونتاريو
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يقوم املكتب املكتب  EQAOبتوزيع تقرير فردي لكل طالب خيضع لالمتحان ،وينشر النتائج اخلاصة باملدارس ،وجمالا املدارس،
وتلك احمللية على موقعه على اادنرتنت .تقوم املدارس وجمالا املدارس أيضا بإنشاء تقاريرها اخلاصة عن بيانات اختبارات EQAO
لتوزيعها على أولياء األمور وغريهم ن املهتمني يف جمتمعاهتا احمللية .ملعرفة املزيد ،يرجى زيارة املوقع:
.www.peelschools.org/parents/eqao

الواجبات المنزلية

يدعم جملا مدارس منطقة بيل تضمني الواجبات املنزلية يف الربامج املدرسية ،ويقر حباجة املعلمني إىل تبليغ توقعات التعلّم املتعلقة
بالواجبات املنزلية بشكل واضح وفعال .يقر جملا مدارس منطقة بيل بأنه ينبغي موازنة التوقعات مع حياة الطالب خارج املدرسة .ونتيجة
لذلك ،فمن املستحسن أال يتم فرض الواجبات املنزلية يف العطالت الدينية واادجازات املقررة على النحو املبني يف التقوميات املدرسية.
تتوفر سياسة الواجبات املنزلية عن طريق املدرسة أو على املوقع  - www.peelschools.org -احبث عن السياسة رقم  70يف شريط
البحث.
مجلس مدارس منطقة بيل يدعم مقاربة BYOD

طالب اليوم هم رواد التكنولوجيا بالفعل .تشري البحوث إىل أننا إذا عكسنا هذا يف خرباهتم التعليمية ،فسيؤدي ذلك إىل حتسني جناح
الطالب .وهلذا السبب فإن رؤية جملا مدارس منطقة بيل للتعليم والتعلّم يف القرن احلادي والعشرين ،ومقاربة أحضر جهازك اخلاص
) (BYODتتسم بكوهنا مثرية للغاية.
ملعرفة املزيد عن كيف أن االستخدام املتزايد للتكنولوجيا من قبل طالب مقاطعة بيل يساعدهم على حتقيق النجاح اليوم ،ويف املستقبل،
يرجى زيارة املوقع. www.peelschools.org/byod :

الخدمات الطالبية

شق طريقي ()Making My Way
يتطلب اختيار أحد مسارات احلياة وقتا وختطيطا .وسواء كان ذلك ينطوي على مزيد من التعليم و /أو التدريب ،أو املشاركة يف تدريب
مهين ،أو الدخول مباشرة إىل سوق العمل ،متتلك املدارس كمية هائلة من املوارد والفرص ملساعدة الطالب على استكشاف اهتماماهتم،
ومهاراهتم ،وقدراهتم.
يقدم املوقع  MakingMyWay.caعددا من املوارد واألدوات التوفرة عرب شبكة اادنرتنت ملساعدتك على اختاذ قرارات مستنرية
واستكشاف اخليارات املتاحة أمامك بعد املدرسة الثانوية .هناك مخسة مسارات رئيسية ميكنك النظر فيها:
• التلمذة الصناعية
• الكلية
• احلياة اجملتمعية
• اجلامعة
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• حمل العمل
يوفر كل مسار عددا من املهارات واخلربات القيمة اليت ستكون مطلوبة يف سوق العمل يف املستقبل .جيب أن ميتلك الطالب الثقة يف
تغريهم وتغري العامل من حوهلم.
قدرهتم على تنفيذ ،ومراجعة ،وتعديل مسارهم طوال حياهتم مع ّ
سيُطلب من الطالب تدبّر األسللة الرئيسية األربعة حول التخطيط الوظيفي /احليايت (بناء مسارات النجاح :برنامج للتعليم والتخطيط
الوظيفي /احليايت ملدارس أونتاريو ،وزارة التعليم يف أونتاريو )2013 ،طوال رحلتهم يف املدرسة الثانوية:
• من أنا؟
• ما هي الفرص املتاحة يل؟
• ماذا أريد أن أصبح؟
• ما هي خطيت لتحقيق أهدايف؟

مخطط حياتي () myBlueprint
إن املوقع  www.myBlueprint.ca/Peelهو أداة للتخطيط عرب اادنرتنت ،واليت يستخدمها مجيع الطالب من الصفوف  12-7يف
جملا مدارس منطقة بيل .تتوفر أداة التخطيط هذه للطالب وأولياء األمور يف املنزل ،وتتضمن خصائص مثل:
• اختيار املقرر الدراسي يف املدرسة الثانوية
• حتديد األهداف
• قوائم أساليب التعلّم
• التخطيط املايل
• قوائم االهتمامات
• املخطط الوظيفي
• إنشاء السرية الذاتية وخطاب التعريف
• مقارنة خيارات وبرامج ما بعد الدراسة الثانوية

اختيار المقررات

هناك أربعة أنواع خمتلفة من املقررات الدراسية لطالب الصفني التاسع والعاشر:
• ترّكز املقررات األكادميية على املكونات النظرية واجملردة .تفيد هذه املقررات بأفضل صورة أوللك الطالب الذين يعدون متعلمني
مستقلني ،والذين يتمتعون بالبيلة التعليمية السريعة ااديقاع.
• تركز املقررات التطبيقية على التطبيقات العملية واألمثلة امللموسة .يتم تصميم الدروس حبيث تدعم الطالب.
• يتم تصميم املقررات املع ّدة حمليا للطالب الذين حيتاجون إىل املزيد من املرونة والدعم.
• املقررات املفتوحة هي مقررات اختيارية يف جماالت مثل الفنون ،والصحة ،والرتبية البدنية والدراسات التجارية.
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عند اختيار املقررات ،جيب أن يقوم الطالب وأولياء األمور بالنظر يف توصيات مدرسي العام السابق .ميكن للطالب اختيار جمموعة متنوعة
من األمناط اليت تناسب نقاط القوة والضعف املتعلقة بتعلمهم ،أي مزيج من املقررات األكادميية والتطبيقية ،على سبيل املثال.
إن اختيار املقررات الدراسية هو عملية مستمرة ،وينبغي أن تُبىن على اهتمامات ،وقدرات ،وأهداف كل طالب منفرد .وللمساعدة يف هذه
العملية ،يتم تشجيع الطالب بقوة على التحدث إىل معلميهم حول الصفوف املقرتحة ،وقراءة توصيفات املقررات الدراسية على اادنرتنت،
والتحدث إىل مستشاريهم وأولياء أمورهم ،والتحدث إىل الطالب الذين درسوا هذه املقررات من قبل.
إذا رغب الطالب يف تغيري مقرراته الدراسية ،ينبغي عليه التحدث إىل مستشار التوجيه يف أقرب وقت ممكن .يرجى مالحظة أن التغيريات
املطلوبة قد ال تكون ممكنة.

خطط مقرراتك  -تقويم الدورات الشائعة

إن خطّط مقرراتك ( )Chart Your Courseهو تقومي للدورات الشائعة جمللا مدارس منطقة بيل .حتدد هذه الوثيقة اهلامة املقررات
املتاحة لطالب املدارس الثانوية يف منطقة بيل .يتوفر الدليل عرب اادنرتنت على املوقع التايل:
.www.peelschools.org/students/commoncoursecalendar

متطلبات الدبلومة

من أجل احلصول على دبلومة أونتاريو للدراسة الثانوية ) ، (OSSDجيب على الطالب:
• احلصول على ما ال يقل عن  30ساعة معتمدة ،مبا يف ذلك  18ساعة معتمدة إجبارية و 12ساعة معتمدة اختيارية
• إكمال  40ساعة من أنشطة املشاركة اجملتمعية
• النجاح يف اختبار أونتاريو ملعرفة القراة والكتابة لطالب املدارس الثانوية ) (OSSLTأو مقرر أونتاريو ملعرفة القراة والكتابة لطالب
املدارس الثانوية )(OSSLC

خدمة المجتمع  40 -ساعة

جيب على الطالب إكمال  40ساعة من أنشطة املشاركة اجملتمعية لكي ميكنهم التخرج ،واليت ميكنهم البدء يف جتميعها يف الصيف قبل
دخوهلم الصف التاسع .يكون الطالب مسؤوال عن إجياد واستكمال  40ساعة من العمل التطوعي بنفسه .لن تشارك املدرسة بشكل
مباشر يف إجياد أماكن لتطوع الطالب أو تقوم مبراقبة الطالب أثناء استكمال عملهم التطوعي.
يكون اآلباء واألمهات مسؤولني عن التح ّقق من املواضع احملتملة قبل أن يبدأ الطالب العمل التطوعي .ملزيد من املعلومات ،مبا يف ذلك
قائمة األنشطة املؤهلة وغري املؤهلة ،ميكنكم االطالع على املوقع. www.peelschools.org/students/40hours:

برامج المسارات

توفر برامج املسارات اليت يوفرها جملا مدارس منطقة بيل جمموعة من فرص التعلّم واملقررات والربامج املتنوعة واجلذابة ،داخل وخارج
الفصول الدراسية .وتتوفر هذه الربامج للطالب بداية من الصفني احلادي عشر والثاين عشر.
11

التعليم التعاوني

يتيح برنامج التعليم التعاوين ( )co-opللطالب كسب الساعات املعتمدة من خالل دمج منهج املقرر الدراسي مع التعلّم يف موضع العمل.
وميكن تصميمخ ليشمل حىت أربع ساعات تعاونية معتمدة وحبد أقصى  12ساعة تعاونية معتمدة ضمن دبلومة أونتاريو للدراسة
الثانوية ) .(OSSDتتم مراقبة الطالب ودعم تعلّمهم من قبل مشرف التعيني ومعلم املقرر التعاوين .ملزيد من املعلومات ،راجع مستشار
التوجيه اخلاص بك أو تفضل بزيارة املوقع. www.peelschools.org/CoopEducation:

البرامج ذات االعتمادات الدراسية المزدوجة

توفر الربامج ذات االعتمادات الدراسية املزدوجة للطالب فرصة فريدة لكسب كل االعتمادات الدراسية للكليات وكذلك االعتمادات
الثانوية غري اادلزامية يف نفا الوقت .ميكن استخدام االعتمادات الدراسية املكتسبة للكليات يف أحد برامج الكليات بعد الدراسة الثانوية.
ميكنك االختيار من بني جمموعة متنوعة من املقررات الدراسية يف كليات مثل :سنتينيال ،وجورج براون ،وهامرب ،وسينيكا وشرييدان .ملزيد
من املعلومات ،راجع مستشار التوجيه اخلاص بك أو تفضل بزيارة املوقع. www.peelschools.org/DualCredit :
برنامج أونتاريو للتدريب المهني للشباب )(OYAP
يزود برنامج أونتاريو للتدريب املهين للشباب الطالب بتدريب عملي مباشر يف بيلة احلرف املاهرة مع اكتساهبم لالعتمادات الدراسية الالزمة
للحصول على دبلومة املدارس الثانوية واستكشاف املسرية املهنية احملتملة .ميكن للطالب الذين يرغبون يف ممارسة إحدى احلرف أن خيتاروا
أن يصبحوا متدربني مسجلني واحلصول على عضوية كلية أونتاريو للحرف .ملزيد من املعلومات ،راجع مستشار التوجيه اخلاص بك أو
تفضل بزيارة املوقع.www.peelschools.org/OYAP :
البرنامج التخصصي للمهارات العالية )(SHSM

يف الربنامج التخصصي للمهارات العالية ،يرّكز الطالب تعلمهم على اجملال الوظيفي الذي يهمهم .إن هذه الربامج القطاعية ،والفريدة من
نوعها لكل مدرسة ثانوية ،مت ّكن الطالب من احلصول على شهادات قطاعية معرتف هبا للحصولة على دبلومة الربنامج التخصصي
للمهارات العالية .ملزيد من املعلومات عن الربنامج التخصصي للمهارات العالية ،راجع مستشار التوجيه اخلاص بك أو تفضل بزيارة املوقع:
.www.peelschools.org/SHSM

البرامج اإلقليمية

يلتزم جملا مدارس منطقة بيل بتلبية احتياجات مجيع املتعلمني .وهذا يعين ليا فقط أخذ االختالفات بني الطالب بعني االعتبار ،ولكن
تقدمي الربامج املبتكرة اليت تتجاوز الفصول الدراسية التقليدية .تتوفر معلومات عن خيارات برامج التعلّم اادقليمي لدينا ،واألماكن اليت يتم
تقدميها فيها على املوقع التايل.www.peelschools.org/RegionalPrograms :
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المدارس الصيفية والليلية

تق ّدم االعتمادات الدراسية للمدارس الصيفية والليلية من خالل قسم التعليم املستمر مبجلا مدارس منطقة بيل .تقدم االعتمادات
الدراسية يف الصف أو عرب اادنرتنت للطالب املقيمني يف منطقة بيل وخارجها.
ميكنك معرفة املزيد عن صفوف املدرسة الصيفية من خالل زيارة قسم التعليم املستمر -االعتمادات الدراسية للمدارس الصيفية باملوقع
اادلكرتوين جمللا مدارس منطقة بيل على الرابط التايل. www.peelschools.org/summerschool:
ميكنك التعرف على كيفية التسجيل يف مدرسة ليلية من خالل زيارة قسم التعليم املستمر -االعتمادات الدراسية للمدارس الليلية باملوقع
اادلكرتوين جمللا مدارس منطقة بيل على الرابط التايل . www.peelschools.org/nightschool:يتم التسجيل يف املدارس الليلية
كل عام يف سبتمرب ويناير /فرباير.

التعلم اإللكتروني

ميثل التعلّم عرب اادنرتنت خيارا ميكن أن يتناسب مع جداول املواعيد ،واالهتمامات ،ونقاط القوة املتنوعة لدى الطالب .قد ميثل التعليم
اادلكرتوين خيارا للطالب عندما ال يستطيعون الوصول إىل مقرر دراسي بعينه عرب اجلداول الزمنية التقليدية .يتوفر املزيد من املعلومات حول
التعليم االلكرتوين على املوقع.www.peelschools.org/parents/programs/online :

الموارد
www.makingmyway.ca
www.myBlueprint.ca/Peel
www.peelschools.org/parents/helpyourchild
www.edu.gov.on.ca/eng/document/policy/cps/creatingpathwayssuccess.pdf

العثور على إجابات ألسئلتك
•
•
•
•

إذا كانت لديك أسللة أو استفسارات حمددة حول تعليم ابنك أو ابنتك ،فإن أول شخص ينبغي أن تتحدث إليه هو معلم ابنك
املراهق /ابنتك املراهقة.
إذا كنت حباجة إىل مساعدة إضافية ،أو كان لديك املزيد من األسللة العامة ،فإن مدير مدرسة ابنك موجود للمساعدة.
يتم انتخاب عضوك احمللي يف جملا األمناء ليمثّل مصاحلك ،وهو دائما على استعداد لسماع ومناقشة اقرتاحاتك أو خماوفك .إذا
كنت ال تعرف اسم األمني احمللي ،قم بزيارة قسم األمناء من املوقع  www.peelschools.orgأو املوقع اادلكرتوين ملدرستك.
إذا كانت لديك أسللة عامة حول املناهج الدراسية ،يرجى االتصال بإدارة خدمات دعم املناهج وطرق التدريا باجمللا على الرقم
( 905-890-1010أو  )1-800-668-1146داخلي.2559 :
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تتوفر أيضا مجيع مواد املنهج يف مدرسة ابنك املراهق .تتوفر وثائق املناهج على موقع وزارة التعليم على اادنرتنت:
.www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum
تم إصدار هذا الدليل بفضل الدعم المالي المقدم من:

شق طريقي

تفضل بزيارة املوقع  www.makingmyway.caالستكشاف برامج املسارات والفرص الوظيفية.

لجنة إشراك اآلباء

تفضل بزيارة املوقع  www.peelschools.orgملعرفة كيف ميكنك دعم وتشجيع مشاركة اآلباء.

مجلس مدارس منطقة بيل

حنن نلهم النجاح ،والثقة ،واألمل يف نفا كل طالب.
www.peelschools.org
www.facebook.com/peelschools
www.twitter.com/peelschools
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