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ਦੂਹਰੇ ਕ੍ਰੈਪਿਟ ੍ਰਰੋਗਰਾਮ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਕਿੰਿਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਟਿੈਂਟ ਸਕਸਸ ਕਰੋਪਸ਼ਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਅਕਤੀਗਤ ਪਸੱਖਣ ਸ਼ਲੀਆ ਂਅਤੇ ਪਦਲਚਸ੍ੀਆਂ ਨੂਿੰ ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਚ 
ਮਦਦ ਲਈ ੍ਸਾਰ ਿਾਲ ੍ਰਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ੍ਰਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਪਦਆਰਥੀ, ਪਸੱਖਣ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਤਰ਼੍ਾਂ ਦੇ ਨਿ ਅਤੇ ਿੱਿ ਪਿਕਲ੍ਾਂ 
ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆ੍ਣ ਅਨਭਿ ਨੂਿੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਕਲ੍ਾ ਂਪਿੱਚ ਦਹਰੇ ਕ੍ਰੈਪਿਟ, ਸ੍ਰੈਸ਼ਪਲਸਟ ਹਾਈ ਸਪਕਲਸ ਅਤੇ ਸਪਹਕਾਰੀ ਪਸਪਖਆ 
ਸ਼ਾਪਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ੍ਰਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਰੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ, ਪਸੱਖਣ ਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗਰਰੈਿੁਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ੍ਡਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਪਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਆਰ ਕਰਕੇ, 
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਡਾਂ, ਪਦਲਚਸ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਆ ਂਨੂਿੰ ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦਹਰੇ ਕ੍ਰੈਪਿਟ ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹਨ? 

• ਦਹਰੇ ਕ੍ਰੈਪਿਟ ੍ਰਰੋਗਰਾਮ, ਪਿਭਾਗ ਿੱਲ ਇਕ ਮਿੰਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਹ, ਪਿਸ 
ਹੇਠ ਪਿਪਦਆਰਥੀ, ਿਰੋ ਅਿੇ ਿੀ ਸਰੈਕਿੰਿਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿੱਚ ਹਨ, ਕਾੱਪਲਿ ਿਾਂ 
ਅ੍ਰੈਂਪਟਸਪਸ਼੍ ਕਰੋਰਸ ਲਰੈਣ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਰੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਕਿੰਿਰੀ ਸਕੂਲ 
ਪਿ੍ਲਮਾ ਅਤੇ ਸਕਿੰਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਰਟੀਪ਼ਿਕੇਟ, ਪਿ੍ਲਮਾ, ਪਿਗਰੀ ਿਾਂ 
ਅ੍ਰੈਂਪਟਸਪਸ਼੍ ਦਾ ਸਰਟੀਪ਼ਿਕੇਟ ਦਰੋਹਾਂ ਲਈ ਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹਰੈ।

• ਪਿਪਦਆਰਥੀ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਿੱਚਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਿਾਲ 
ਕਾੱਪਲਿਾਂ, ਿਰੋ ਪਕ ਪਿਭਾਗ ਿੱਲ ੍ਰਿਾਪਣਤ ਦਹਰੇ ਕ੍ਰੈਪਿਟ ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਪਿੱਚ ਪਹੱਸਾ ਲਰੈ  
ਰਹੇ ਹਨ, ਿੱਲ ਕਰਾਏ ਿਾਂਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਿਾਂ ਅਿੰਸ਼ਕ ਕਰੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆ੍ਣ ਸਕਿੰਿਰੀ 
ਸਕੂਲ ਪਿ੍ਲਮੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਪਿਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਪਦਆਰਥੀ, 
ਕਾੱਪਲਿ ਿੱਲ ਕਰਾਏ ਿਾਂਦੇ ਕਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਤਕ ਪਿਕਲ੍ੀ ਕ੍ਰੈਪਿਟ ਹਾਸਲ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਸਰੈਕਿੰਿਰੀ ਕ੍ਰੈਪਿਟਾਂ ਦੀ ਪਗਣਤੀ ਿਾਂ ਪਕਸਮ ਦੀ ਕਰੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹ, 
ਪਿਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਟੀਮ ਿਲੋਂ  ੍ਡਾਏ ਿਾਂਦੇ ਕਰੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ। 
ਇਹ ਕਰੋਰਸ ਕਾੱਪਲਿ ਦੇ ਇਸਟਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿੰਿਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਪਿਆ੍ਕਾਂ 
ਿੱਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਹਨਾਂ ਪਿੱਚ ਪਿਪਦਆਰਥੀ, ਇਕ ਸਮੇਂ 
ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰੈਕਿੰਿਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ੍ਾਠਕ੍ਮ ਅਤੇ ਕਾੱਪਲਿ ਦੇ ੍ਾਠਕ੍ਮ ਿਰਗੇ ਿਾਂ 
ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ੍ਾਠਕ੍ਮ ਤੇ ਕਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰੈ।

ਦਹਰੇ ਕ੍ਰੈਪਿਟ ੍ਰਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਪਕਿੇਂ ਲਾਭ ਹੁਦਾ ਹਰੈ?  
ਦਹਰੇ ਕ੍ਰੈਪਿਟ ੍ਰਰੋਗਰਾਮਾਂ ਪਿੱਚ ਪਹੱਸਾ ਲਰੈਣ ਨਾਲ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਮਦਦ 
ਪਮਲਦੀ ਹ:

• ਆ੍ਣਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰੈਕਿੰਿਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ੍ਾਠਕ੍ਮ ਮੁਕਮਲ ਕਰਨ ਪਿੱਚ

• ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕਾੱਪਲਿ ਿਾਣ ਿਾਂ ਅ੍ਰੈਂਪਟਸਪਸ਼੍ ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਪਿੱਚ

• ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉ੍ਲਬਿ, ਿੱਖ ਿੱਖ ਕਾੱਪਲਿ ਅਤੇ ਅ੍ਰੈਂਪਟਸਪਸ਼੍ ਤਰੀਪਕਆਂ ਬਾਰੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਿਿਾਉਣ ਪਿੱਚ

• ਪਸਪਖਆ ਅਤੇ ਕਰੈਰੀਅਰ ਦੀ ਯਰੋਿਨਾਬਿੰਦੀ ਸਬਿੰਿੀ ਼ਿਰੈਸਪਲਆ ਂਪਿੱਚ ਿੱਿੀ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ੍ਰਾ੍ਤ ਕਰਨ ਪਿੱਚ ।

ਦਹਰੇ ਕ੍ਰੈਪਿਟ ੍ਰਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ, ਪਕਹਨਾਂ ਨ ਪਿਚਾਪਰਆ ਿਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੈ?

• ਸਕੂਲ ਪਿੱਚ ਬਰੋਰਿ ਿਾਂ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਟੀਮ, ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ 
ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਼ਿਰੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹ ਪਕ ਪਕਹਡੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ, ਪਿਭਾਗ ਿੱਲ 
੍ਰਿਾਪਣਤ ਦਹਰੇ ਕ੍ਰੈਪਿਟ ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਪਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਦੱਤਾ ਿਾਏਗਾ।  

• ਮੁੱਖ ਪਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੁਿੰਦਾ ਹ, ਪਿਹਨਾਂ ਪਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹਰੋਣ 
ਦੀ ਸਿੰਭਾਿਨਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹ, ੍ਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗਿੂਏਟ ਨਾ ਹਰੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁਦਾ 
ਹ ਅਤੇ ਪਿਹਡੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ, ਗਿੂਏਟ ਹਰੋਣ ਤੋਂ ੍ਪਹਲਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਛੱਿ ਗਏ 
ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਪਿੱਚ ਿਾ੍ਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

• ਹਾਈ ਸਪਕਲਜ਼ ਮੇਿਰ (SHSM) ੍ਰਰੋਗਰਾਮਾਂ ਪਿੱਚਲ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਅਤੇ 
ਓਨਟਾਰੀਓ ਯੂਥ ਅ੍ਰੈਂਪਟਸਪਸ਼੍ ੍ਰਰੋਗਰਾਮ (OYAP) ਪਿੱਚਲ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਿੀ 
ਦਹਰੇ ਕ੍ਰੈਪਿਟ ੍ਰਰੋਗਰਾਮਾਂ ਪਿੱਚ ਪਹੱਸਾ ਲਰੈਣ ਦੇ ਯਰੋਗ ਹਨ।
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ਕਾੱਪਲਿ ਿੱਲ ਕਰਾਏ ਿਾਂਦੇ ਦਹਰੇ ਕ੍ਰੈਪਿਟ ਕਰੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ 
ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਨਗਰਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹਰੈ? 

• ਕਾੱਪਲਿ ਦੇ ਇਿੰਸਟਕਟਰ ਿੱਲ ਪਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਪਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਪਨਗਰਾਨੀ ਤੋਂ 
ਅਲਾਿਾ, ਸਰੈਕਿੰਿਰੀ ਸਕੂਲ ਦਹਰੇ ਕ੍ਰੈਪਿਟ ਦੇ ਅਪਿਆ੍ਕ ਦਹਰੇ ਕ੍ਰੈਪਿਟ ਕਰਸ 
ਕਰ ਰਹੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਲਡੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਨਗਰਾਨੀ ਉ੍ਲਬਿ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

• ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਕਲ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਕਾੱਪਲਿਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਿੀ 
੍ਹੁਿੰਚ ਹੁਿੰਦੀ ਹਰੈ।

ਦਹਰੇ ਕ੍ਰੈਪਿਟ ਕਰਸਾਂ ਅਤੇ ੍ਰਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨਤੀਪਿਆਂ ਨ 
ਪਕਿੇਂ ਪਰਕਾੱਰਿ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹਰੈ?

• ਕਾੱਪਲਿ ਿੱਲ ਕਰਾਏ ਿਾਂਦੇ ਕਰਸ ਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਕਿੰਮਲ ਕਰਨਾ*: 
ਸਰੈਕਿੰਿਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲ, ਪਸਪਖਆ ਪਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਪਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਅਨਸਾਰ, ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਟਾਂਸਪਕ੍੍ਟ (OST) 
ਤੇ ਢਕਿੀਂ ਕ੍ਰੈਪਿਟ ਿਰੈਪਲਊ ਪਰਕਾੱਰਿ ਕਰਦਾ ਹਰੈ। ਕਾੱਪਲਿ, ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੀ 
ਕਾੱਪਲਿ ਟਾਂਸਪਕ੍੍ਟ ਤੇ, ਢਕਿੀਂ ਕਾੱਪਲਿ ਕ੍ਰੈਪਿਟ ਿਰੈਪਲਊ ਪਰਕਾੱਰਿ ਕਰਦਾ ਹ।    

• ਕਾੱਪਲਿ ਿੱਲ ਕਰਾਏ ਿਾਂਦੇ ਅ੍ਰੈਂਪਟਸਪਸ਼੍ ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਨਿੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਕਿੰਮਲ 
ਕਰਨਾ*: ਸਰੈਕਿੰਿਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲ, ਪਸਪਖਆ ਪਿਭਾਗ ਿੱਲ ਪਨਰਿਾਰਤ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਸਾਰ, ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੀ OST  ਿਰੈਪਲਊ ਕ੍ਰੈਪਿਟ ਢਕਿੀਂ ਤੇ 

, ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਿ, ਪਿੱਚ ਮਾਮਪਲਆਂ ਪਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹ। ਕਰਦਾ ਪਰਕਾੱਰਿ
 ਅਤੇ ਕਾੱਪਲਿ, ਪਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਪਸਖਲਾਈ ਤਾਂ, ਹ ਅ੍ਰਪਟਸ ਰਪਿਸਟਰਿ ਇਕ

 1 ਲਿਲੇ ਦੇ ਪਸਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ੍ਡਾਈ ਪਿੱਚ ਲਕੂਸ, ਿੀ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀਆਂ
  ਹਰੈ। ਰਖਦਾ ਪਰਕਾੱਰਿ ਦਾ ਿਾਣ ਕੀਤੇ ੍ੂਰਾ ਿੰਨੂ ਅ੍ਰੈਂਪਟਸਪਸ਼੍

• ਟੀਮ ਿੱਲ ੍ਡਾਏ ਿਾਂਦੇ ਕਰੋਰਸ ਨਿੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਕਿੰਮਲ ਕਰਨਾ: ਓਨਟਾਰੀਓ 
੍ਾਠਕ੍ਮ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ੍ਰਾ੍ਤੀ ਨੂਿੰ OST  ਅਤੇ, ਹ ਿਾਂਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਕਾੱਰਿ ਤੇ 

 ਪਰਕਾੱਰਿ ਦੇ ਕਾੱਪਲਿ ਦੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ, ਿੰਨੂ ੍ਰਾ੍ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋਰਸ ਕਾੱਪਲਿ
  ਹਰੈ। ਿਾਂਦਾ ਕੀਤਾ ਦਰਿ ਪਿੱਚ

* ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਕਮਲ ਕਰਨ ਨਿੰ, ਕਾੱਪਲਿ ਦੇ ਪਮਆਰਾਂ ਅਨਸਾਰ ੍ਪਰਭਾਪਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹਰੈ। 

ਦਹਰੇ ਕ੍ਰੈਪਿਟ ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਪਕਥੇ ਕਰਿਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤਰ ਸਕਲਾਂ ਦੇ ਬਰੋਰਿ, ਪਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿੰਿਰੀ ਸਕਲ ਹਨ ਅਤੇ 
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਅ੍ਲਾਈਿ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲਿੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾੱਪਲਿ, ਸਰੈਕਿੰਿਰੀ 
ਸਕਲ ਦੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨਿੰ ਦਹਰੇ ਕ੍ਰੈਪਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉ੍ਲਬਿ 
ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਚ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹਨ।  

ਮਰੈਨ ਹਰੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਕਥੋਂ ਪਮਲ ਸਕਦੀ ਹ?
ਸਥਾਨਕ ਦਹਰੇ ਕ੍ਰੈਪਿਟ ੍ਰਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆ੍ਣ ਸਕਲ ਦੇ 
ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲ ਿਾਂ ਆ੍ਣ ਸਕਲ ਬਰਿ ਦੇ ਸਟਿੈਂਟ ਸਕਸਰੈਸ ਲੀਿਰ ਨਾਲ ਸਿੰ੍ਰਕ ਕਰ 
ਿਾਂ www.ontario.ca/studentsuccess/ ਤੇ ਿਾਓ।

http://www.ontario.ca/studentsuccess/
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