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  EARL HAIGستان  دبیر

  ESL والدین دانش آموزانیاراھنم
.والدین گرامی

  تقویت شوق یادگیری و , آکادمیک متمرکز فراگیر و برنامھ ھایبا  , یدانش آموز مختلف  اختالط نژادھای  با استقبال ازما
دانش  و حفظ احترام شخصیتی تک تک ما مراقب سالمتی . فراھم می آوریم را مدرسھ ای با نشاط ,راھبردی دانش آموزی

کھ  در  برای شما خواھیم شد  خوشی اتخاطرموجب ایجاد وع اجتماعی و ورزشی با ارائھ فعالیتھای متن .  آموزان ھستیم
. زندگی بیاد خواھید آوردطول

ھر تورنتو از سراسر  شکھ  ) Claude Watson(  رشتھ تخصصی ھنر ,امجز  دو دوره  تحصیلی Earl Haigدر , ما
.ھ در محدوده مدرسھ زندگی میکنند داریمنی کدانش آموز میپذیرد و برنامھ جامع تکنولوژی  و آکادمیک برای دانش آموزا 

و , علوم اجتماعی, ریاضی,  برای دروس انگلیسی )enrichment program( تر درسی  دوره ھای سخت ما ھمچنین
 , با کار بیشتر عالوه بر افزایش مھارتھای کار فکری  و تحلیلیاین دروس .  می ارائھ می نمای11 تا 9علوم در پایھ ھای 

.را فراھم میاورد آموزی فرصت  خود

 و  و شورا  باشگاه 75ما بیش از .  دانش آموزان ما فرصت ھای عالی برای کسب مھارتھای راھبردی و سرگرمی دارند
, شورای راھبردی, بطور فعال در شورا ھای اجرایی دانش آموزی, رھبران دانش آموز ما.   تیم ورزشی داریم35ھمچنین 

و کمیتھ تقویت مشارکت دانش ,  احترام رفتاریکمیتھ, شورای برابری فرصتھا, شورای ھنر , Earl Haigشورای ورزش 
.آموزی شرکت میکنند

 
بیش از       .  خودشان را بسازنده ی  آیند آموزانما کمک میکنیم تا دانش.  از شھرت عالی در تورنتو برخودار است, مدرسھ ما

لمللی مبادلھ اھمکاریھای بین .  درصد دانش آموزان ما موفق بھ دریافت پذیرش از دانشگاه مورد نظر نظرشان میشوند  95
   فارغاندانش آموز.  دانش آموزان ما را برای جھانی فکر کردن آماده میکند, و مسابقات, تورھای درسی, دانش آموزان

.حرفھ ای  و شخصی خود موفق میشوند,  اھداف آکادمیک دستیابی بھ  درEarl Haigتحصیل 

        (Academic Course Load Policy)دروس آکادمیک شرایط انتخاب

جام  کھ برای ان  .بگذراندکامل را با موفقیت  ) Credit( درس 30  حداقلمیبایست,  برای گرفتن دیپلم اونتاریودانش آموزان 
.آن سیاست زیر تدوین  شده است

.ندبگذرا  در برنامھ درسی خود را )Credit ( درس8سال تحصیلی دانش آموزان باید در ھر -10 و  9 )Grade(پایھ
 را در برنامھ درسی  )Credit ( درس8 و یا 7 ,انتظار میرود کھ دانش آموز درس 16 پس از تکمیل -11) Grade (پایھ

.خود داشتھ باشد
.  اندگذربرا  ) Credit( درس 6دانش آموز میبایست ساالنھ حداقل  -12) Grade(پایھ 

 17  عصر تاریخ 4نمرات دروسی کھ بعد از ساعت ,  یاد آوری میشود12 وGrades( 11 (بھ دانش آموزان پایھ ھای
با معلم راھنمای خود مشورت لطفًا قبل از حذف ھر درسی .  ثبت میشوددر کارنامھ دانش آموز ,  حذف شود2007دسامبر 

 .  کنید

  )    Community Involvement( فعالیت اجتماعی 

تشویق دانش آموزان بھ  ,ھدف از این الزام.   ساعت فعالیت اجتماعی را کامل نمایند40ند کھ  ھست ملزمتمام دانش آموزان
ش آموزان یک و یا چند فعالیت اجتماعی را با راھنمایی دان.   و تاثیر در خدمت بھ اجتماع میباشدمشارکتدرک و آشنایی با 

 40 عنوانھ بھر نوع فعالیتی کھ بابت ان دستمزد پرداختھ شود و یا جزء دروس دبیرستان باشد .  والدین انتخاب میکنند
تماعی از مشاور لطفًا مطمئن شوید کھ تایید الزم را برای انتخاب فعالیت اج.  ساعت فعالیت اجتماعی در نظر گرفتھ نمیشود

. راھنما دریافت کرده باشید

.  ثبت نمایندخود Community Involvement Passport را در آموزان باید فعالیتشاندانش 
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English Requirementنیاز زبان انگلیسی   
             

  ESLبان انگلیسی در کالسھای فرزندان شما پس از ارزیابی آزمون رده بندی زبان انگلیسی در سطح متناسب با دانش ز
.    ثبت نام میشوند

، با ھدف فراگیری  E و   ,A, B, C, Dپایھ ھای این کالسھا در .  ستا در پنج سطح برنامھ ریزی شده ESLکالسھای 
   دانش آموزان.ده است پی ریزی ش کمک بھ موفقیت دانش آموزان در محیط مدرسھ ، کار و جامعھنھایتازبان انگلیسی و 

 پس از موفقیت در ھر سطح بھ پایھ باالتر و  و ،شده ثبت نام بر اساس آزمون ورودی در یکی از سطوحتازه وارد بھ کانادا، 
. میدھند ادامھ  انگلیسی بھ فراگیری Eآخرین آن 

 ، Applied)(ی دانش آموز میتواند بھ یکی از کالسھای نھم و دھم انگلیسی کاربرد ،D سطح ESL کالس پس از گذراندن  
.وارد شود Work Place)( و یا یازدھم و دوازدھم انگلیسی محیط کار Academic)(نھم و دھم آکادمیک

و  ) College(  یازدھم و دوازدھم انگلیسی کالج  اجازه شرکت در کالسھا یE  سطح ESLدانش آموزان پس از گذراندن 
.) مراجعھ کنید1 جھت اطالع بیشتر بھ ضمیمھ شماره . (را خواھند داشت ) University(  یا انگلیسی دانشگاھی

   کالسھای کمکی دیگری کھ جزء دورھھای اجباری دبیرستان بشمار میآید بشرح زیر برای  EARL HAIGدبیرستان 
:   ارائھ مینمایدESLدانش آموزان 

 ELD-08کھ تّاکید بر نوشتن دارد .
م و دروس تاریخ، تجارت، اشتغال و مدنی دروس جغرافیا، علوم، و تجارت برای کالسھای نھ(Civic) برای 

.کالس دھم
یند و گذراندن سھ دوره معادل سھ واحد زبان شمار می آب ) Credit Course ( واحدھای درسی جزء  ESLدوره ھای 

.در نظر گرفتھ میشودانگلیسی 
 دیپلم دبیرستان را  تا دارندنیازنگلیسی  ا) Credit( یک  پس از تکمیل این دوره ھا  فقط بھ  دانش آموزان ، بنابراین

 یازدھم و  انگلیسی دانش آموزان باید کالسھایھا  یا کالجھاست کھ جھت ورود بھ دانشگاھ ھرچند الزم بھ یادآوری.بگیرند
، برای  دبیرستان انگلیسی زبانسابقھ تحصیل در  کمتر از چھار سالدانش آموزان با .  بگذراند  نیز را4U  و 3Uدوازدھم 

.  در این باره بھ اطالعات دانشگاه و یا کالج مورد نظر مراجعھ نمایید.دارندنیاز  ،TOEFLاندن   بھ گذرورود بھ دانشگاه
ھر  برنامھ جزء ESL نام کنند ثبت ESLC ,  ESLB , ESLA و ESLDکھ در ماه سپتامبر در کالسھای  دانش آموزانی 

در   اگربرای مثال. یل نمایند را تکمESL دانش آموزان ھر سال می توانند دو دورهبھ این ترتیب این .  خواھد بودنروزشا
  .ن فرا میگیرندرا از فوریھ تا ژوئ ESLD از سپتامبر تا آخر ژانویھ و سپس را  ESLC  ثبت نام کنند،  ESLCکالس

EQAO Literacy Test -زبان انگلیسی آزمون درک مطلب       

این تست در کالس دھم انجام میشود ، درصورت عدم .یرستان کسب قبولی در این تست الزامی استبرای گرفتن دیپلم دب
  . بگذراند باالترکالس در  این آزمون را دانش آموز میتواند،آمادگی

 تا کسب ESLدیگر دانش آموزان سطوح پایین تر. و باالتر در این تست شرکت میکنند ESL-D  و ESL-Eدانش آموزان 
.آزمون معاف ھستنداین از شرکت در گی الزم آماد

.  تست دارند نوشتنبرای  بیشتری زمان ESLدانش آموزان   *
.ماده میکنندنش آموزان را برای شرکت در این آزمون آدا ،بیشتر با تمرینات در طی سال، ESL دبیران کالسھای  *

 .راجعھ کنید   مwww.eqao.com بھ سایت االتؤ نمونھ ساطالعات بیشتر وجھت 

EQAO Mathematics Test -متحان ریاضیات پایھ ا 

. می باشدالزامی برای تمامی دانش آموزان کالس نھم  *
. الزامی نیستODDS واونتاری  برای دیپلم استان EQAO قبولی در تست ریاضی  *
.یکنندبرای شرکت در تست پیدا م  ، آمادگی الزم راکالسھای ریاضی در  دانش آموزان *

حضور و غیاب 

ی کھ سر ، دلیل آن را بطور کتبی بھ دبیرانل است در صورت غیبت بالفاصلھ در بازگشت بھ مدرسھ وؤ مسآموزدانش   *
  .ارائھ نمایدکالس آنان غیبت داشتھ 
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زارش  گرفتھ و غیبت گ تماس دانش آموز  خودکار با منزلVoice Mail یک  بوسیلھ دانش آموز در صورت غیبت *
.میشود

عدم حضور شما در منزل ، شماره .  در صورت غیبت مداوم فرزندتان، ممکن است کھ دبیران با منزل شما تماس بگیرند *
. فرزندتان ، ممکن است مانع برقراری تماس با شما شودتلفن اشتباه ، یا قطع تلفن توسط

  .تحقق یابددانش آموز یند، تا حضور منظم  برقرار نما رالذا، ضروریست کھ والدین و مدرسھ ھمکاری مناسب
 غیبت مکرر سبب احضار دانش آموز بھ مرکز مشاوره میگردد، و در صورت تکرار بھ  دفتر معاون مدرسھ فرستاده  *

.   میشود
.روریستض  او سال برای تماس با والدین١٨از زرگتر بدانش آموزاز اجازه   کسب *
. اخراج دانش آموز از مدرسھ شود غیبت طوالنی ممکن است باعث  *

 )Evaluation (  تحصیلیارزیابی

والدین نیز .   میشودرائھ اان در اول سال بھ دانش آموزبًا کتھر درس و مواد نحوه ارزشیابی و سھمیھ بندی نمرات*  
 ن مورد نظر و سپس کدو انتخاب  دپارتما http://www.earlhaig.ca/departments.php  با مراجعھ بھ  سایت میتوانند

.  نحوه بارم بندی ساالنھ اطالع کسب نمایندجزئیات مواد درسی و از  ) code course(  درسخاص ھر
  سال نمره کل٣٠٪) final(  و امتحان پایان سال ٧٠٪مجموع تکالیف روزانھ و تست ھا و آزمونھای طول سال  عموما  *

. تشکیل میدھد راھر درس

)Report Card(کارنامھ

.دبیران در صورت ضرورت تا قبل از پایان اکتبر با والدین تماس خواھند گرفت
. تحویل میگردد٢٠٠٧  دسامبر در دھم ,ارنامھ اول برای دوره سپتامبر تا ھفدھم نوامبرک

.تحویل میگردد ٢٠٠٨ در سوم مارچ ,شانزدھم فوریھ تا نوامبرکارنامھ دوم برای دوره دوم 
.تحویل میگردد ٢٠٠٨ ژوئن در بیست و شش ,م ژوئنفوریھ تا بیست  دوره مھ سوم برایکارنا

    دبیران  بادیدار والدین

 بعد از ظھر در نظر 7 تا 5 سپتامبر از ساعت 25 روز سھ شنبھ در  بمنظور آشنائی والدین با مدرسھ BBQیک برنامھ *  
.    گرفتھ شده است

 در نظر گرفتھ  Parents’ Interview Night بنام از ظھر بمنظور دیدار والدین با دبیراندر طول سال دو روز بعد  * 
.   مارس میباشد ھفتھ اول در روز و دومین پنجشنبھ اول نوامبرروز  اولین  .شده است

انبندی شده کھ  طی یک جدول زم، وقت قبلی  ند بھ مدت ده دقیقھ با تعییننوالدین ھر دانش آموز میتوادر طی این دو روز 
 تکمیل این .ندن کھ در نظر داشتھ باشند گفتگو کی دبیران یا تمامی با ھر یک از بھ خانھ آورده میشود  دانش آموزانتوسط

اطمینان خاطر شما را برای تعیین وقت دیدار میتواند فرزندتان جدول و برگرداندن سریع آن بھ دبیران مورد نظر توسط 
  . فراھم کند
دپارتمانھا نیز  در این دو روز مشاوران  و روسای .بدون تعیین وقت قبلی نمیتوان با دبیران دیدار داشت روز در این دو

.حضور خواھند داشت

 این دو روز والدین میتوانند  با تعیین وقت قبلی بھ صورت تلفنی  یا حضوری با دبیر یا دبیران مورد نظر عالوه بر * 
یا رئیس دپارتمان مورد نظر ھم در جلسھ / یتوانید در خواست کنید کھ مشاوران ودر صورت ضرورت م.  گفتگو کنند

.کنندشرکت 
بھ دفتر   فرزندتان  بھ فارسی بنویسید و خودتان یا توسط با ذکر تلفن تماس خود را کتبیرت نیاز بھ مترجم درخواستدر صو

. عالم شود حظور مترجم بھ شما ازمان و تاریخ جلسھ باتا . مدرسھ ارائھ دھید
   

SEPTموسسھ  

 - جھت ارائھ راھنما Settlement & Education Partnerships in Toronto (SEPT)از سازمان  زیخانم فایزه حی*  
 ایشان. ارندد در دبیرستان حضور را  از ھفتھ روز ھای معینی  زبان،یییھای مورد نیاز دانش آموزان و والدین فارس

. رد نیاز را ارئھ نمایند و مھاجرت راھنمائیھای مو نفرزند تاکھ در مورد مسائل مربوط بھ آموزش ھمواره  آمادگی دارند 
. تماس بگیریدبا ایشان ca.cicswis@fhayes   و یا امیل 647-999- 8623: تلفن از طریقمیتوانید
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محیط مدرسھ

. میشودفعالیتھای مختلفی  طی سال ارائھ  ورزشی ، باشگاھھا ، انجمنھا ، تیمھای ، در EARL HAIG در  دبیرستان  *
. نماییدفرزندان خود را بھ شرکت در این فعالیتھا تشویق 

. دانشگاه شانس بیشتری خواھد داشتاز  دانش آموزی کھ در این فعالیتھا شرکت کند ، برای دریافت بورسیھ  *
 ,حل مسائل خودشانی دھبرا و ردانش آموزان را در کار گروھی  توانائی  ، تیمھا و باشگاه ھا شرکت در انجمنھا ، *

.افزایش میدھد

ESLشورای 

کمک , ھدفش .   دبیرستان ھستند تشکیل میدھد ESLدانش آموزان مشتاقی کھ آماده کمک بھ دانش آموزان  , ESLشورای  
ھدفش را با برگزاری برنامھ ھای .  ای حضور و فعالیت در مدرسھ میباشد و تازه واردین برESLن دوره آبھ دانش اموز

:.و مسابقھ دنبال میکند و چھار کمیتھ دارد, کارگاه, متنوع
و وب سایت , و اطالعیھ ھای در رادیو مدرسھ, پالکارد, نصب پوستر, اعالم فعالیتھای شورا در تابلو آگھی ھا., تبلیغ*  

ESLCبھ عھده دارد ..
از طریق جمع آوری کمک مالی در راه رو مدرسھ و , تامین ھزینھ ھای الزم برای پیشبرد برنامھ ھای شورا, لیما*  

.ساعات نھار
برنامھ ھای کھ در گذشتھ .  میباشدESLمسئول برنامھ ریزی فعالیت ھای تفریحی برای دانش آموزان , کمیتھ مراسم*  

.و شبھای ورزش میباشد, مجمع رسوم مختلف, سخنرانیمسابقھ , اجرای نموده شامل جشن خوش آمد گوئی
معرفی فعالیت ھا ی جاری مدرسھ و .  با کل مدرسھ میباشدESL ایجاد ارتباط دانش آموزان لمسؤو, کمیتھ ارتباطات*  

. را بھ عھده داردESLشورای 

 )Peer Tutoring( ھمیاری درسی 

  و تجربیات یکدیگراز دانشبا این روش دانش آموزان .  رائھ میشود کالس باالتر ادانش آموزانھمیاری درسی توسط   *
 .   میشوندند مبھرھ

را بھ آن  ،کمیلت پس از ه ودر کبلو اعالنات مرکز مشاورین مدرسھ جداند درخواست الزم را از تاندانش آموزان میتوا
  .دن تحویل دھ خود راھنمایمشاور

 روش برخورد با آنھا–نگرانیھا 

.ن و یا معاونان مدیرتماس بگیریداھستید، با یکی از دبیران ، مشاورگران امنیت فرزندتان اگر ن
.    اگر مشکل صحبت کردن بھ زبان انگلیسی دارید می توانید مطلب  خود را بھ فارسی بنویسید ما آنرا ترجمھ میکنیم

بیر مورد نظرتان و شماره تلفن خود را اعالم تا تماس گرفتھ و نام د 416 395 3210  تلفن با دبیران با شمارهبرای صحبت
.با شما تماس گرفتھ شود

 داخلی    416 395 3219ماره تلفن  شJo Nieuwkerk  سؤال دارید با خانم جو نیوکرکESL ھایاگر در مورد کالس
20092 Ex:  تماس بگیرید .

Guidance Office دانش ا در مورد برنامھ ریزی درسی، مشکالت ت دفتر مشاوران راھنمای مدرسھ ھمواره آمادگی دارد
 راھنمائیھای الزم را بھ شما ارائھ ، و انتخاب واحد  و چگونگی پیوستن بھ محیط مدرسھ، آموزش عالیتحصیل، آموزان

.نماید

   Earl Haig School Council                                                شورای اولیاء دبیرستان

دو نماینده از دانش آموزان، و  مدیر، لیاء،او نمایندگان  از وبھ بیست و دو نفرقریب  اعضای شورای اولیاء دبیرستان تعداد
  . تشکیل میگرددساکنان محدوده مدرسھاز  نماینده  یک اداری، و کادر یک نماینده از دبیران،ه ازنمایندیک 
تشکیل   سپتامبر ھفتھ دوم اولیاء کھ در اولین مجمع عمومیھمھ سالھ در ھکاست  رپانزده نف  نمایندگان اولیاء در شوراتعداد

.با مشارکت خود در شورا  برای ھر چھ بھتر اداره کردن مدرسھ ھمکاری نمایید. میگردد انتخاب میشوند
. برگزار میگردد2007 سپتامبر 11 روز سھ شنبھ 2007-2008اولین مجمع عمومی سال تحصیلی 
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 مدرسھ  شوراھیئت اجرائیدر  عضویت  کاندیدنفرزند تا میکنیم جھت ھر چھ بھتر کردن امور مدرسھ ما بھ شما توصیھ
 یا از طریق وب سایت مدرسھ آنرا خود را تا پایان ھفتھ اول سپتامبر بھ دفتر مدرسھ تحویل دھید کتبی درخواست لطفًا  .شوید

 و یا ایمیل ایشان 416 -222 -2717تلفن athy McBey  K  شورا خانم کتی مکبیھیئت اجرائیایمیل و یا با رئیس
ca.sypatico@family.mcbتماس بگیرید.

حتما ,   را کھ حاوی مطالب کاملی درباره دبیرستان فرزندتان میباشد Parent Handbookبھ والدین توصیھ میشود کتابچھ
 خوبی در باره  برنامھ روزانھ و سالیانھ، مواد طالعاتا  حاوی ca.earlhaig.wwwایت دبیرستان  وب س.مطالعھ نمایند

روزانھ بھ این سایت شما را در جریان آخرین مراجعھ .  درسی، نام کادر مدرسھ و مجموعھ فعالیتھای مدرسھ میباشد
     .اطالعات مدرسھ قرار میدھد

 . موفقیت آرزو میکنیمھمراه باای شما و فرزندتان سالی بر

Web Linksپیوندھای اینترنتی  

درباره سازمان،  برنامھ ریزی، مقررات و موضوعات آموزشی در ی دی مطالب مف و حاوی زیر بھ زبان فارسیپیوند ھای
: میباشند کانادا

 بھ فارسی -اکانادبرای تازه  واردین بھ   اونتاریو دبیرستان ھاینظام آموزشی اطالعات در مورد 
http://www.settlement.org/downloads/edguide/fa_pubsec_full.pdf

 )لیشفینگ ( نوشتار انگلیسیپزشکی با در   مورد استفاده عمومیاصطالحات  فارسیترجمھ
http://www.stmichaelshospital.com/pdf/translation/Farsi.pdf        

 راھنمای حل مشکالت مدرسھ
http://www.peopleforeducation.com/resources/tipsheets/problemtips/Farsi.pdf

انتخاب آنھا در دبیرستان چگونگی  ودروس
http://www.peopleforeducation.com/resources/tipsheets/highschool/Farsi.pdf

  در باره دیدار والدین با معلمنکاتی
http://www.peopleforeducation.com/resources/tipsheets/parentteacher/tips_Farsi.pdf

EQAO تستھای راھنمای
http://www.peopleforeducation.com/resources/tipsheets/EQAO/FarsiEQAO.pdf

اینترنتی مجانی توسط معلمین رسمی اونتاریودرسی راھنمای 
http://www.ilc.org/cfmx/home/home.cfm?Menu_ID_Sel=50&Lang_Sel=1

pdf.full_pubsec_fa/edguide/downloads/org.settlement.www://httpراھنمای تازه واردین بھ دبیرستان        

http://www.settlement.org/downloads/edguide/fa_pub_full.pdf                راھنمای تازه واردین بھ دبستان 
    

http://www.edu.gov.on.ca/eng/6ways/farsi/index.html                 تاریوراھنمای بھتر نمودن دبیرستانھای اون
                                                                                                               
 http://www.edu.gov.on.ca/eng/parents/bullyingGuide_FA.pdf         آرامش مدارس و  حفظ امنیتراھنمای

                                               ca.on.tdsb://http                                                                            ورش تورنتووب سایت اداره اموزش و پر 
                                                                                   

   EQAO                                                                                             com.eqao.www وب سایت موسسھ  
  

                            


