
  

 

تالئاعلل  
لعَت

+
<ارّمتسم لازام ة34ناثلا بالط ُم  

 
 

لعتلا رارمتسا عم
-

0/ م
0/ ت3بلا 1

زُ>;ت ، ة3ناط=>;لا ا3بمولوك ةعطاقم 1
ُ

 .تاQاجإلا ضعEP1 Q ام3ف .3M1بط لKشI ةلئسألا نم دEدعلا 
 
 

Vس لWلتXYّ فطP1 م3يقتلا تاظحالم 
 ؟تقولا اذV لالخ

 
DE نوملعملا رمتسAس

F دقتIم 
 مظتنم لPشN مMيقتلا تاظحالم
 بالطلل حاتUس .بالطلا ملعت معدل
DE ̂_كفتلل صرف اًضIأ

F ر34طت 
 .ةMساسألا مهتاءافك

 
 

 
 ؟ملعتلا ةطخ e1 ام

 
 ددحتس .مهيملعم نم ملعت ةطخ fع بالطلا لصحMس
 نوقحتلnoF Iلا تارودلل ةkسانملا ملعتلا ةطشjأ ملعتلا ةطخ
 .اMًلاح اهب
 

 ر34طت معدل اًصرف بالطلل اًضIأ ملعتلا ةطخ رفوتس
 ةMصخشلا ةMلوؤسملاو ̂_كفتلاو لاصتالل ةMساسألا تاءافrلا

 .ةMعامتجالاو
   

 
لعتلا رمتسg ف3ك

-
 قيلعت متي امدنع م

 ؟لصفلا لخاد سmردتلا
 

wنوملعملا رمتس DE
F عم لصاوتلا 

 نم ةعونتم ةعومجم ̂_فوتل بالطلا
  .ملعتلا تاẑخ
 فتاهلا ق4|ط نع لصاوتلا نوكI دق
�Eوrôلإلا دẑ4لا وأ

F ملعتلا تاصنم وأ 
 تنôنإلا ẑع

 
0/ ملعتلا نع لوألا لوؤسملا نم

1 
 ؟t1احلا تقولا

 
 سرادملاو نوملعملا لمحتي
DE ةMساسألا ةMلوؤسملا

F ة�|جتلا 
 نأ مهفتن نحن .بلاطلل ةMمMلعتلا

 تنك اذإ .ةفلتخم ة�أ ل� ةلاح
DE بغرت

F نأ wكلفط كراش DE
F ملعت 

DEاضإ
F كلفط وملعم ەرفوي ام زواجتي 

 .كلذ� ماMقلل ك� بحرن نحنف ،
 نكمnoF Iلا راPفألا نم دIدعلا كانه
DE اهيلع روثعلا

F رداصم ةحفص 
DE ملعتلا

F لعتلا ةرئادلاMمMعقاومو ة 
DE رارمتسالا

F ةرازول ةع�اتلا ملعتلا 
 .مMلعتلا

 
 

 G 12-8 فّصلل حY;قملا u1ويلا ملعتلا تقو
Iويلا ملعتلا تقو زواجتي الأ بج�F ام بالطلل 
DE تاعاس 3 هعومجم

F تارودلا عيمجل مويلا. 
 
   Gr 8-9 فصلا

DE بالطلا كراشAس
F أ نم ةعونتم ةعومجمjةطش 

 ملعتلا ̂_ياعم نم رغصأ ةعومجم fع ًءانب ملعتلا
 .تاءافrلاو ة̂_بrلا راPفألاو
 
 Gr 12-10 فصلا

DE بالطلا كراشAس
F درفلا عــــ4راشملاIعامجلا وأ ةMة 

 تاءافrلا تاkثإل ملعملا اهدوقnoF Iلا ةطشjألاو
 .ةرودلا لام�إل ة�3لطملا

 
Vنوك3س ل V��0ملعملا عم لصاوت كان 
 ؟

 
 عم تاملعملا و نوملعملا لصاوتUس
 fع مهملعت ططخ نأشN بالطلا
 ةلئسأ كانه تنا� اذإ .مظتنم ساسأ

 لصاوتت نأ لمأن ، ملعتلا ةطخ لوح
 اًعم لمعلل E_¡ملعملا عم كلفطو تنأ
DE هلام�إل كلفطل بسانم ه ام مهفل

F 
 .تMبلا

 
Vإ 12 فصلا بالط جاتح3س لt 
  ةمدقتملا ا3لعلا مهع=راشم لام�إ

Capstone؟ 
 
 مهتاعو¥¤م لام�£ب بالطلا موقMس
 معد� Capstone ةمدقتملا اMلعلا

 .مهيملعم نم هMجوتو

 
Vو ةءارقلا( ة3مألا وحم تام3يقت بالطلا بتك3س ل 
 ؟عي��لا اذV ج�ختلل ةلVؤملا باسحلاو )ةQات�لا

 
 ةءارقلا� ماملإلا ضخI امMف ج|ختلل لهؤملا مMيقتلا ءاغلإ مت
 مMيقت اولمIP مل نيذلا بالطلا .10 باسحلاو 10 ة�اتrلاو
 اًمMيقت نوبتكMس نيذلا مه ج|ختلل بولطم وه ام� 10 باسحلا

 .عي�|لا اذه

 
V0/ طارخنالا بالطلا نم عقوتُي ل

1 
�Yلا ملعتلا ططخ

 مVوملعم اVرفوي 1
 ما3قلا تالئاعلل نكمE لV وأ
Qردتلاm00;ملا سt1 مهب صاخلا 
Q0/ بالطلل ة¥س¤لا

 و 8 فوفصلا 1
 ؟9

 
 ةلIد� ةق4|ط وه ÊE²Fملا مMلعتلا
 ماظنلا جراخ ملعتلاو س³ردتلل
 ثMح ةMناطẑ4لا اMبمولوrل MµFلعتلا
Iدقتب ة�ألا دارفأ دحأ موقIلا مẑجمان 
 نم ¥�اkم معد نود MµFلعتلا
DE ركفت تنك اذإ .ةلجسملا ةسردملا

F 
DE طارخنالا مدعو ÊE²Fملا مMلعتلا

F 
 كلفط ةملعم همدقت يذلا ملعتلا

 ةعجارم كMلع بجI ، هتسردمو
 راMخلا اذه دIدحت نأ مهفو تاماôEلالا

 كلفط لMجسº مدع ²إ يدؤيس
DE بلاطك

F دنومش«4ر ةسردم ةرئاد. 
 نم د4½م fع عالطالا نكم4و
 .انه تامولعملا
DE ه� ح3مسم ̂_غ ÊE²Fملا مMلعتلا

F 
 .12 ²إ 10 نم فوفصلا

 

 
Vس لWلتXY 0/ ا3ًلحرم اًر=�قت بالطلا

 ؟وينوي رهش ةEاهن 1
 
DE
F س ،وينوي رهشMلحرم اًر4|قت نوملعملا مدقMًملعت نع ا 
 متUس .ÂFاردلا ماعلا لالخ هتيقلت امل ه�اشم قيسÁتب بالطلا
 نوملعملا همدق يذلا ملعتلا fع ًءانب بالطلا مدقت دIدحت
 .عي�|لا ةلطع دع�و عي�|لا ةلطع لkق
 
 تاءافrلل مهر34طت ةMفrMل اMًتاذ اًمMيقت اًضIأ بالطلا لمMPس 
 ةMصخشلا ةMلوؤسملاو ̂_كفتلاو لصاوتلل ةMساسألا

 .ةMعامتجالاو
 

 
 

 

Vس لW0/ بالطلا نكمت
 فصلا 1

 دعQ ام ةلحرم tإ لاقتنالا نم 12
 ؟يوناثلا م3لعتلا

 
 عم مMلعتلاو ةô�Mلا ةرازو لمعت
 ة34ناثلا ةلحرملا دع� ام تاسسؤم
 بالطلل سلسلا لاقتنالا نامضل
 .E_¡جرختملا

https://www.sd38.bc.ca/continuity-of-learning/Pages/parent-resources.aspx#/=
https://www.openschool.bc.ca/keeplearning/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/classroom-alternatives/homeschooling



