من هي العائالت التي تريد
أن تعرف عن إلغاء التفريع
إلغاء التفريع
ما المقصود بالتفريع؟

•يُقصد بالتفريع تصنيف الطالب في فروع مختلفة للمقررات الدراسية.
•في الوقت الحالي ،يتم تفريع الطالب في أونتاريو للمقررات الدراسية في الحساب واللغة اإلنجليزية والعلوم والجغرافيا
والتاريخ واللغة الفرنسية .فروع المقررات الدراسية للصفين التاسع والعاشر هي األكاديمية والتطبيقية والمطورة محليًا.

ما المقصود بإلغاء التفريع؟

•يعني إلغاء التفريع عدم تصنيف الطالب إلى فرع أكاديمي وفرع تطبيقي بعد اآلن.
•ولكن ال يزال بإمكان المدارس عرض خيار الفصول الدراسية المطورة محليًا.
•سيتم إلغاء التفريع في الحساب في العام الدراسي .2021-2022
فرع لمقرر الحساب على إعداد الطالب لمسارات الجامعة والكلية والتدريب المهني والتدريب
•سيعمل الفصل الدراسي غير ال ُم َّ
في مكان العمل.

لماذا يتم إلغاء تفريع المقررات
الدراسية؟

•تشير األبحاث أن إلغاء التفريع يعود على الطالب بنتائج أفضل ،وعلى األخص طالب المجتمعات المهمشة.

كم سيكون حجم الفصل الدراسي
لمقرر الحساب الجديد للصف
التاسع؟

•لم يتم اتخاذ القرارات بعد حول حجم الفصل الدراسي.

أين يمكنني العثور على معلومات
حول محتوى المقرر الدراسي
الجديد للصف التاسع؟

•سيتوفر المزيد من المعلومات حول المقرر الدراسي الجديد للحساب على الصفحة اإللكترونية لوزارة التربية والتعليم.
https://www.dcp.edu.gov.on.ca/en/curriculum#secondary

ما هي أوجه الدعم التي سيتم
تقديمها للطالب ذوي االحتياجات
التعليمية الخاصة في مقرر
فرع؟
الحساب الجديد غير ال ُم َّ

•سيطبق المعلمون خطة التعليم المنفرد للطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة.
•وسيستمر التعاون بين معلمي الحساب ومعلمي موارد التعليم الخاص دع ًما لطالب المرحلة الثانوية.

هل سيتم إلغاء التفريع لجميع
مقررات الصف التاسع في العام
المقبل؟

•مقرر الحساب للصف التاسع هو أول مقرر سيتم إلغاء تفريعه.
•أما مقررات اللغتين اإلنجليزية والفرنسية والجغرافيا والعلوم للصف التاسع فسيم إلغاء تفريعها في السنوات القادمة.

هل سيتم إلغاء التفريع لمقررات
الصف العاشر أيضًا؟

•تركز وزارة التربية والتعليم حاليًا على إلغاء التفريع لمقررات الصف التاسع للسنوات الثالث المقبلة.

المقررات الدراسية المطورة محليًا
مع هي المقررات الدراسية
المطورة محليًا (المقررات
األساسية)؟

•تدعم المقررات الدراسية المطورة محليًا احتياجات الطالب الذين يتلقون برامج تعليمية معدلة إلى حد كبير في الصف الثامن.
•وتُقدم المقررات الدراسية المطورة محليًا للصفين التاسع والعاشر في بعض المدارس في اللغة اإلنجليزية والحساب والعلوم
و/أو التاريخ.
ً
•ويتعلم الطالب في المقررات الدراسية المطورة محليًا محتوى مرتبطا بالحياة اليومية.
•لن تقبل برامج الكليات والجامعات التي تتطلب المقرر الدراسي للحساب في المرحلة الثانوية مقررات دراسية للقبول في هذا
المسار.

لماذا يُوصى طفلي بااللتحاق
بالبرنامج المطور محليًا؟

الطالب الذين يُوصى بالتحاقهم في مقرر البرنامج المطور محليًا:
•قد يعملون على المناهج المعدلة بشكل كبير كما هو متوقع في الصفين السابع والثامن.
•ومن الممكن أنهم يعملون حتى اآلن على مستوى الصف ويلزمهم المزيد من الدعم.

ما هي األسئلة التي يجب أن
أطرحها إذا تمت توصية طفلي
بااللتحاق بالبرامج المطورة
محليًا؟

•في أي فصل سيعمل طفلي باستقاللية دون تعديالت؟
•ما هو مستوى تحصيل طفلي في الحساب؟
•هل يستوعب طفلي التعديالت (التغييرات التي تم إجراؤها في التوقعات على مستوى الصف) أو التسهيالت (أوجه الدعم التي
ال تعمل على تغيير توقعات المقرر الدراسي)؟

ما هي خيارات المسار (التدريب
المهني ،الكلية ،الجامعة ،التدريب
في مكان العمل) التي يمتلكها
الطالب إذا التحقوا ببرامج مطورة
محليًا؟

•يتم إعداد الطالب الذين أكملوا البرامج المطورة محليًا في الصفين التاسع والعاشر للذهاب مباشرة إلى مقررات دراسية
للتدريب في مكان العمل للفصل الحادي عشر ،والتي تؤدي إلى إيجاد فرص عمل و/أو التدريب المهني بعد االنتهاء من
المرحلة الثانوية.
•ويمكن للطالب الذين أكملوا بنجاح مقررات البرامج المطورة محليًا في الصف التاسع أن يأخذوا نفس مقرر الصف التاسع
فرع .ويمكن أن يؤدي هذا المسار بعد ذلك إلى االلتحاق بالكلية أو
في مقرر دراسي من نوع مختلف ،مثل المقرر غير ال ُم َّ
التدريب المهني أو البرامج والمقررات الجامعية للصفين الحادي عشر والثاني عشر.

المزيد من المعلومات
مقررا دراسيًا
إذا اختار طفلي
ً
تطبيقيًا للغة الفرنسية أو
اإلنجليزية أو العلوم أو الجغرافيا،
فكيف سيؤثر ذلك على اختياراته
للمسارات في الفصول الالحقة؟

•تؤدي المقررات الدراسية التطبيقية بشكل مباشر إلى مقررات الكلية والتدريب في مكان العمل في الصفين الحادي عشر
والثاني عشر ،وقد تؤدي أيضًا إلى الجامعة ،وغالبًا من خالل مقررات دراسية إضافية.
•من المهم معرفة أنه في حين أن جميع المسارات متاحة للطالب ،تشير البيانات أن احتمالية متابعة التعليم بعد المرحلة الثانوية
للطالب الذين بدأوا في المقررات الدراسية التطبيقية بعد المرحلة الثانوية أقل من الطالب في المقررات الدراسية األكاديمية.

ما الفرق بين المقررات الدراسية
األكاديمية والتطبيقية؟

•يتم تدريس المحتوى في المقررات الدراسية التطبيقية باستخدام المواقف المألوفة والتعلُّم من خالل التطبيق العملي.
•أما المحتوى في فصول التعليم األكاديمي فيتم تدريسه باستخدام مواقف مألوفة ومجردة.
•في الوقت الحالي ،يجتمع في الفصول الدراسية التطبيقية حتى  22طالبًا وفي الفصول الدراسية األكاديمية حتى  29طالبًا.

كيف يمكن لطفلي الحصول على
مساعدة في الحساب؟

يستطيع الطالب الحصول على مساعدة من:

أين يمكنني أن أقرأ المزيد حول
األبحاث التي تتناول موضوع
إلغاء التفريع؟
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•معلم الحساب؛ و/أو
•الدروس الخصوصية المجانية عبر االنترنت على الرابط TVO Mathify؛ و/أو
•أداة التقييم الذاتي هذه  self-assessment toolعلى الصفحة اإللكترونية mathematics page
لموقع الويب Board’s website
يمكن العثور على معلومات حول التفريع على صفحات الويب التالية:
Restacking the Deck
?Is It Time to Detrack Math
Restructured Pathways - Addressing Streaming from Grades 1 to 12 in the Toronto District
School Board
NCSM Position Paper - Closing the Opportunity Gap: A Call for Detracking Mathematics
Ten Steps to Equity in Education
Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools
Stop Streaming Students
Understanding Issues Associated with Tracking Students in Mathematics Education
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