املدارس الفرنسية للغات

تفتح أب وابها الستقبال الطالب الجدد

هل انتقلت مؤخراً إىل أونتاريو؟
إليك معلومات تساعدك عىل
فهم نظام املدارس الفرنسية
للغات يف أونتاريو
إن تعلم اللغة الفرنســية يفيد الطالب

يكتسب الطالب العديد من املزايا عندما يتحدثون بأكرث من لغة
واحدة .إن تعلم لغة أخرى يساعد الطالب عىل:
● تعزيز قدرتهم عىل حل املشكالت ،والتعليل املنطقي،
واكتساب مهارات التفكري اإلبداعي.
● تطوير فهمهم وتقديرهم للثقافات املتنوعة.
● زيادة فرصهم يف سوق العمل الذي صار عامليا عىل نحو
متزايد.
إن تعلم الفرنسية يساعد الطالب عىل فهم تاريخ كندا ومن ثم تقدير
الثقافة الفرنسية.

كيــف يتم تعليم اللغة الفرنســية يف مدارس أونتاريو؟

يف نظام التعليم العام يف أونتاريو ،ميكن للطالب تعلّم اللغة الفرنسية
بإحدى الطرق التالية:
● باعتبارها اللغة األم من خالل مدرسة يتم فيها التدريس
باللغة الفرنسية ،أو
● كلغة ثانية يف مدرسة يتم فيها التدريس باللغة اإلنجليزية.
ويف املدارس الفرنسية ،يتم تدريس جميع املواد الدراسية يف املناهج
الدراسية ملقاطعة أونتاريو باللغة الفرنسية .ويتوقع من هذه املدارس
تزويد الطالب بأساس متني يف الثقافة الفرنكوفونية .ويف املدارس

الناطقة باللغة اإلنجليزية ،يتم تعليم الطالب الفرنسية كامدة دراسية.
ويف برامج االندماج الفرنيس ،يتم تعليم الطالب اللغة الفرنسية كامدة
دراسية ،إضافة إىل كون الفرنسية هي لغة التدريس يف اثنتني أو أكرث
من املواد األخرى.

ملن يحق االلتحاق باملدارس الناطقة باللغة الفرنسية؟

يف أونتاريو ،يتم ضامن الوصول إىل التعليم باللغة الفرنسية لألطفال
الذين يتمتع أبواهم بالجنسية الكندية ،والذين يحق لهم الحصول
عىل التعليم بلغة األقلية مبوجب مليثاق الكندي للحقوق والحريات.
ويعترب أولئك اآلباء من أصحاب الحقوق.
إن صاحب الحق هو مواطن كندي يتسم مبا ييل:
● يعيش يف أونتاريو ولغته األوىل هي الفرنسية؛ أو
● تل ّق ى تعليمه أو تعليمها االبتدايئ يف مدرسة فرنسية يف كندا؛ أو
● هو والد أو والدة طفل تلقى تعليمه يف مدرسة فرنسية يف كندا
إذا مل تكن من أصحاب الحقوق ،فاليزال بوسعك التقدم إلرسال
طفلك إىل مدرسة فرنسية .إن املدارس الفرنسية تش ّجع طلبات
االلتحاق الواردة من األرس الوافدة حديثاً إىل أونتاريو.

كيفية التقدم لاللتحاق باملدارس الفرنســية

إلرسال طفلك إىل مدرسة فرنسية ،عليك:
● تحديد املدرسة الفرنسية التي تلبي احتياجاتك بأفضل صورة.
● تقديم طلب إىل مدير املدرسة.
إذا كان الطالب بالغاً من العمر  ١9سنة أو أكرث ،فيمكنه أو ميكنها
تقديم الطلب شخصياً .يتم قبول الطالب من أبناء أصحاب الحقوق
تلقائيا .أما أبناء غري أصحاب الحقوق ،فستقوم بدراسة طلباتهم لجنة
القبول التابعة ملجلس إدارة املدرسة.
إذا مل تكن من أصحاب الحقوق ،سوف يوضح لكم مجلس إدارة
املدرسة كيفية تقديم طلب االلتحاق واملستندات املطلوبة ،والتي

ندعم كل طفل
نصل إىل جميع األطفال

تشمل عادة ما ييل:
● مستند يثبت عمر الطفل
● مستند يثبت محل إقامة الطفل
● السجل الدرايس للطفل
● سجل التطعيامت الخاص بالطفل
قد تطلب لجنة القبول التابعة ملجلس إدارة املدرسة مستندات
إضافية ،مثل استبيانات لجمع املعلومات حول استخدام اللغة
الفرنسية يف املنزل وحول اللغات التي يتحدثها ويستخدمها الوالدان
يف الكتابة .ويف حالة عدم توافر املستندات املطلوبة ،ستقدم املدرسة
حالً بديالً .يف مثل هذه الحاالت ،قد يطلب مجلس إدارة املدرسة من
والد الطالب أومن الطالب (إذا كان يبلغ من العمر  ١9سنة أو أكرث)
تقديم إقرار تأكيد أو مستند إثبات عىل تقديم املعلومات املطلوبة
وتوضيح سبب عدم توافر املستندات املطلوبة.

كذلك ،فمن الرضوري عرض مثل هذه العملية بوضوح يف سياستها.

كيف تتوصل إىل مدرسة أو مجلس إدارة مدرسة
فرنسية

الباحث عن معلومات املدارس

» « L’Outil de recherche d’information sur les écoles

هي أداة عىل اإلنرتنت تتيح لك إمكانية البحث عن أية مدرسة ممولة
من القطاع العام يف أونتاريو حيث ميكن البحث باستخدام الرمز
الربيدي ،املدينة/البلدة ،اسم املدرسة أو مجلس إدارة املدرسة.
للبحث عن مدرسة أو مجلس إدارة مدرسة فرنسية يف أونتاريو،
تفضل بزيارة املوقع اإللكرتوين:
www.edu.gov.on.ca/fre/sbinfo/

وبدال من ذلك ،ميكنك استخدام أداة البحث عن املدارس الفرنسية:
www.elfontario.ca/fr/trouver-ecole.html

سياسات ومعايري االلتحاق

واملتوفرة عىل املوقع اإللكرتوين للتعليم باللغة الفرنسية يف أونتاريو:

يقوم مجلس إدارة كل مدرسة بوضع سياسات االلتحاق الخاصة به،
والتي توضح كيفية االنتهاء من طلبات الطالب ،وكذلك طريقة
توثيق وتبليغ النتائج للطالب .تركز معايري القبول لغري أصحاب
الحقوق عىل تقييم قدرة كل أرسة عىل دعم طفلها للنجاح يف بيئة
مدرسية ناطقة بالفرنسية .وتتضمن تلك املعايري ما ييل:
● مستوى مهارة الطالب يف اللغة الفرنسية
● اهتامم الطالب بتعلم اللغة الفرنسية
● التزام الوالدين بدعم الطالب للتقدم يف تعلم اللغة الفرنسية.

لالطالع عىل املزيد من التفاصيل حول السياسات الحاكمة للقبول يف
املدارس الفرنسية:

ما طريقة إبالغ الوالدين والطالب بقرارات املدرسة؟

www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/148.html

قد تخرب لجنة القبول قرارها ملن قام بتقديم الطلب من الوالدين،
ولكن يجب أن يتبع ذلك تأكيد كتايب .يجب أن يلخص إخطار التأكيد
أسباب عدم قبول الطالب ،إن وجدت.
بجب أن توثق لجنة القبول قراراتها وتتأكد من توافر املستندات ذات
الصلة ليمكن لكل من أولياء األمور والطلبة مراجعتها .قد تضع بعض
مجالس إدارات املدارس عملية ملراجعة القرارات .وإذا كان األمر

متوفر بثامين لغات عىل املوقع:
الفيتنامية

السواحلية

www.elfontario.ca/

هل لديك أسئلة؟

اقرأ املزيد حول تعليم اللغة الفرنسية يف أونتاريو عىل املوقع
اإللكرتوين
www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement/

www.edu.gov.on.ca/fre/document/policy/admissions.pdf

هل لديك أسئلة؟

ملزيد من املعلومات ،ميكنك االتصال بأقرب مدرسة أو مجلس إدارة
مدرسة بالبحث يف املوقع التايل:

www.elfontario.ca/fr/contacts.html

www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement/

اللينغاال
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الكريول
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