فیملیز ڈی سٹریمنگ
دے بارے وچ کی جاننا
ڈی سٹریمنگ
سٹریمنگ کی اے؟

•سٹریمنگ دا مطلب اے کہ طلباء نُوں مختلف قسم دے کورسز ِوچ الگ کرنا۔
•اونٹاریو ِوچ ،طلباء نو فی الحال ریاضی ،انگریزی ،سائنس ،جغرافیہ ،تاریخ تے فرانسیسی زبان ِوچ شامل کیتا جا
رہیا اے۔ اینا گریڈ  9تے  10کورس دی اقسام تعلیمی ،قابل اطالق تے مقامی سطح تے تیار نیں۔

ڈی سٹریمنگ کی اے؟

•ڈی سٹریمنگ دا مطلب اے ہے کہ طلباء نوں ہ ُن تعلیمی تے اپالئیڈ سٹریمز ِوچ الگ نہیں کیتا جاوے گا۔
•سکول ہجے وی مقامی سطح تے تیار ِکتیاں کالساں پیش کرسکن گے۔
• 2021-2022دے تعلیمی سال ِوچ ریاضی نو ڈی سٹریم کیتا جاریا اے۔
•ریاضی دی اِک ڈی سٹریم کیتی کالس طلبا نوں یونیورسٹی ،کالج ،اپرنٹس شپ تے کام دی جگہ دے
لئے تیار کرے گی۔

کورسز نو ڈی سٹریم کیوں کیتا
جاریا اے؟

•تحقیق توں پتہ چلدا اے کہ ڈی سٹریمنگ دے نتیجے ِوچ طلباء تے خاص طور تے پسماندہ طبقاں توں تعلق رکھن
آلے افراد دے بہتر نتائج سامنے آندے نیں۔

گریڈ  9ریاضی دےنویں کورس
لئی کالس دا سائز کی ہووے گا؟

•کالس سائز دے بارے ہجے فیصلہ نہیں کیتا گیا۔

میں گریڈ  9ریاضی دے نویں
کورس ِوچ موجود مواد دے
بارے جانکاری ِکتھوں حاصل
کرسکدا واں؟

ت تعلیم دے نصاب دی ویب سائٹ تے ریاضی دے نویں کورس دے بارے مزید جانکاری موجود اے۔
•وزار ِ
https://www.dcp.edu.gov.on.ca/en/curriculum#secondary

اُنونہاں پڑھیاراں نوں اعانت
فراہم کیتی جاوے گی جنا نوں
نویں ڈی سٹریم کیتے ریاضی
کورس ِوچ خصوصی تعلیم دیاں
لوڑاں نیں؟

•اُساتذہ اُونہاں پڑھیاراں لئی انفرادی تعلیم دا منصوبہ نافذ کرن گے جیناں نوں خصوصی تعلیم دی ضرورت اے۔
•ریاضی دے اُساتذہ سیکنڈری سکول ِوچ پڑھیاراں دی مدد لئی خصوصی تعلیم دے وسائل نال اُساتذہ دے نال باہمی
تعاون نال کام کردے رہن گے۔

کی اگلے سال گریڈ  9دے
سارے کورسز نو ڈی سٹریم
کیتا جاریا اے؟

•گریڈ  9ریاضی دا پہال کورس اے جنوں ڈی سٹریم کیتا جاوے گا۔
•گریڈ  9انگریزی ،فرانسیسی ،جغرافیہ تے سائنس نو مستقبل دے ساالں ِوچ ڈی سٹریم کیتا جاوے گا۔

کی گریڈ  10وی ڈی سٹریم
ہووے گا؟

ت تعلیم فی الحال اگلے تین ساالں ِوچ صرف گریڈ  9نو ڈی سٹریمنگ کرن تے مرکوز اے۔
•وزار ِ

ُمقامی سطح تے تیار کیتے کورسز
مقامی سطح تے تیار کردہ
(یا الزمی) کورسز کیہڑے نیں؟

•مقامی سطح تے تیار کورسز اُونہاں پڑھیاراں دیاں ضروریات دی تائید کردے نیں جیہڑے گریڈ ِ 8وچ نمایاں ترمیم شدہ
پروگرامنگ حاصل کر رہے نیں۔
•انگریزی ،ریاضی ،سائنس تے  /یا تاریخ دے شعبیاں ِوچ کچھ سکوالں ِوچ گریڈ  9تے گریڈ  10دی سطح تے ُمقامی
طور تے تیار کیتے کورسز پڑھائے جاندے نیں۔
•مقامی سطح تے تیار کیتے کورسز دے پڑھیار ایسا مواد سکھدے نے جو روزمرہ دی زندگی نال ُجڑیا ہوندا اے۔
•ہائی سکول ِوچ ریاضی دے کورس دی ضرورت دے حامل کالج تے یونیورسٹی دے پروگرام داخلے لئی ایس راہ ِوچ
کورسز نوں قبول نہیں کرن گے۔

میرے بچے نوں ُمقامی سطح
تے تیار کردہ پروگرام لئی کیوں
سفارش کیتی جارہی اے؟

ُمقامی سطح تے تیار کیتے کورس لین دی سفارش کیتی جاندی اے :
•گریڈ  7تے ِ 8وچ نمایاں ترمیم شدہ نصاب دیاں توقعات اُتے کام کردے ہون۔

•ہلے گریڈ دے درجے دے کم نہیں کر رہے اتے اضافی معاونت دی لوڑ اے۔

جے میرے بچے نوں
ُمقامی سطح تے تیار کردہ
پروگرامنگ لئ تجویز کیتا جاندا
اے تے میں کی سوال پوچھاں؟

•میرا بچہ کیہڑے گریڈ دی سطح تے بغیر ترمیم دے آزادانہ طور تے کام کر رہیا اے؟
•ریاضی ِوچ میرے بچے دی کامیابی دی سطح کی اے؟
•کی میرا بچہ ترمیم (گریڈ سطح دیاں توقعات ِوچ کیتیاں جان آلیاں تبدیلیاں) یا رہائش (اوہ سہولیات نال کام کر رہیا اے
جو نصاب دیاں توقعات نوں تبدیل نہیں کردیاں)؟

جے پڑھیار مقامی سطح تے
تیار شدہ کورسز لیندے نیں
تے اونہاں کول کیہڑے راہ دے
اختیارات (اپرنٹسشپ ،کالج،
یونیورسٹی ،کم دی تھاں) ہون
گے؟

•اوہ پڑھیار جیہڑے گریڈ  9تے ِ 10وچ ُمقامی سطح تے تیار کیتے کورسز مکمل کردے نیں اوناں نو برا ِہ راست گریڈ
 11ورک پلیس کورسز ِوچ جان لئی تیار کیتا جا رہیا اے ،جو ہائی سکول دے بعد مالزمت تے /یا اپرنٹسشپ دے مواقع
دا باعث بندے نیں۔
ب علم جیرے کامیابی دے نال گریڈ ِ 9وچ مقامی سطح تے تیار شدہ کورسز نو مکمل کردے نیں فیر اوہی گریڈ
•اوہ طال ِ
 9دے مضمون نو مختلف کورس دے ِوچ جیداں کہ ڈی سٹریمڈ ِوچ وی لے سکدے نیں۔ ایس راہ دے بعد گریڈ  11تے
ِ 12وچ کالج ،اپرنٹس شپ یا یونیورسٹی کورس تے پروگرامز ہو سکدے نیں۔

ہور
جے میرا بچہ فرانسیسی،
انگریزی ،سائنس یا جغرافیہ لئی
اپالئیڈ کورس دا انتخاب کردا اے
تے ،اس تو بعد دے گریڈاں ِوچ
مستقبل دے راہ دے انتخاب تے
کی اثر پوے گا؟

•اپالئیڈ کورسز گریڈ ِ 11/12وچ کالج تے کم دی تھاں دے نصاب ِوچ برا ِہ راست رہنمائی کردے نیں پر اکثر اضافی
کورسز دے ذریعے یونیورسٹی ِوچ وی جاسکدے نیں۔
•اے جاننا ضروری اے کہ جدوں سارے راہ دستیاب نیں ،اعداد و شمار تو پتہ چلدا اے کہ جیڑے اپالئیڈ کورسز ِوچ
تعلیم حاصل کردے نیں اوناں ِوچ تعلیمی نصاب دے طلباء دے مقابلے ِوچ ثانوی بعد دی تعلیم حاصل کرن دا امکان
گھٹ ہوندا اے۔

تعلیمی تے اپالئیڈ کالساں ِوچ کی
فرق اے؟

واقف حاالت تے ہینڈ آن سیکھن دا استعمال کردے ہووے پڑھایا جاندا اے۔
•اپالئیڈ کالساں ِوچ موجود مواد نوں
ِ
•تعلیمی کالساں ِوچ مواد نوں واقف تے تجریدی حاالت دا استعمال کردے ہووے پڑھایا جاندا اے۔
•فی الحال ،اپالئیڈ کالساں ِوچ  22ہوسکدے نیں تے اکیڈمک کالساں ِوچ  29ہوسکدے نیں۔

میرے بچے نو ریاضی ِوچ مدد
کیویں مل سکدی اے؟

میں ڈی اسٹریمنگ اچ ہون والی
تحقیق دے بارے وچ مزید کتھوں
پڑھ سکدا آں؟
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•اے ذاتی تشخیص دا آلہ ریاضی صفحے دی بورڈ ویب سائیٹ اُتے موجود اے
سٹریمنگ دے بارے اچ مزید جانکاری ہیٹھاں دتی ویب سائٹ توں مل سکدی اے۔
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