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مکاتب دولتی
مکاتب ابتدایی شامل کودکستان و صنوف اول الی 

هشت می شود. اطفال معموال در سن ۴ یا ۵ به مدرسه 
یا مکتب شروع می نمایند. بعضی از مناطق مکاتب 

متوسط برای صنوف ۶ ۷ و ۸ دارند.  مدرسه یا مکتب 
ثانوی که بنام لیسه نیز یاد می شود شامل صنوف ۹ الی 

۱۲ میگردد.

برای ثبت نام اطفال خود در مدرسه یا مکتب برای 
اولین بار، باید با هیئت مدیره مدرسه یا مکتب محلی 
خود تماس بگیرید. مدرسه یا مکتب فرزندان شما را 
ارزیابی می کند تا مشخص کند که در چه صنف باید 
باشند. برای دانش آموزان که در حال یادگیری لسان 

انگلیسی هستند، پشتیبانی لسان وجود دارد.

برای دریافت معلومات بیشتر در باره مکاتب دولتی •
 ontario.ca به ویب سایت وزارت معارف انتاریو به

مراجعه نمائید.

راهنماهای آموزشی مکاتب ابتدایی و ثانوی را در •
  findlink.at/educinfo یا  settlement.org  وب سایت

بخوانید.

هیئت های مدیره مکاتب

در انتاریو، 4 نوع هیئت مدیره مکاتب دولتی وجود 
دارد:

مکاتب دولتی انگلیسی.•

مکاتب کاتولیک انگلیسی. •

مکاتب دولتی فرانسه.•

مکاتب کاتولیک فرانسوی. •

برای فهرستی از هیئت مدیره مکاتب و مقامات، 

به وزارت معارف انتاریو به آدرس ontario.ca یا 
findlink.at/boardlist  بازدید کنید.

کودکستان تمام روز

تمام مکاتب دولتی و کاتولیک انتاریو کودکستان 
تمام روز را برای اطفال 4 و 5 ساله )جوانان و 

بزرگساالن( ارائه می دهند. برخی از مکاتب نیز برنامه 
های قبل و بعد از مدرسه یا مکتب را برای دانش 

آموزان کودکستان ها ارائه می دهند.

 ontario.ca برای معلومات بیشتر، به وزارت معارف در
یا findlink.at/full-dayK مراجعه نمائید.

آموزش لسان فرانسوی

آموزش لسان فرانسوی توسط خیلی از مکاتب برای 
اطفال که والدین آنها فرانسوی لسان هستند ارائه می 

شود. در مورد مکاتب فرانسوی در ویب سایت وزارت 
findlink.at/FSL یا ontario.ca :معارف بیشتر بدانید

آموزش زبان فرانسوی

•

سه نوع آموزش فرانسوی در مدرسه های دولتی و 
کاتولیک انگلیسی وجود دارد. برای اطالع از اینکه 

کدام برنامه ها برای دانش آموزان منطقه شما در 
دسترس است، با هیئت مدرسه یا مکتب محلی خود 

تماس بگیرید:

لسان اصلی - دانش آموزان لسان فرانسوی را به 
عنوان یک مضمون مطالعه می کنند.

لسان فرانسوی گسترده - دانش آموزان لسان •
فرانسوی را به عنوان یک مضمون مطالعه می کنند 

و حداقل یک مضمون دیگر نیز به لسان فرانسوی 
تدریس میگردد.



لسان فرانسوی همه جا - دانش آموزان لسان فرانسه را 
به عنوان یک مضمون مطالعه می کنند و دو یا بیشتر 

مضامین به لسان فرانسوی تدریس میگردد.

در مورد برنامه های FSL در وزارت معارف بیشتر 
بیاموزید: ontario.ca یا findlink.at/onfs بازدید کنید.

تعلیم و تربیه با نیازهای خاص

برنامه هایی برای اطفال دارای نیازهای رفتاری، 
ارتباطی، فکری یا فیزیکی در دسترس است تا به آنها 

اجازه دهد تا از تجربیات مکاتب خود به طور کامل 
بهره ببرند. مکاتب همچنان از دانش آموزان دارای 

ناتوانی های یادگیری حمایت می کنند.

در مورد این برنامه ها در ویب سایت وزارت 
معارف معلومات کسب نمائید: ontario.ca یا 

findlink.at/Spec/Edu

یادداشت مهم

تمام مدرسه های دولتی برای اطفال مجانی است.

همه اطفال بین 6 تا 18 سال باید به مدرسه یا مکتب 
بروند.




