
التعليم بالفرنسية: اختيار املستقبل

 مرحبا بكم ! لقد سجلتم طفلكم يف مدرسة من ضمن املدارس التابعة ملنطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية. بّهذا االختيار  ستضمنون لطفلكم

االندماج التام و السعادة داخل املجتمع األكادي و الناطق بالفرنسية يف نوفو برونزويك،  و كذلك ستضمنون لطفلكم اكتساب كلتا اللغتني الرسميتني بكندا.

 بانخراطه يف إحدى املدارس الناطقة بالفرنسية، سيستفيد طفلكم من جودة التعليم باللغة الفرنسية، كام سيعيش عىل وقع أنشطة ثقافية سواء داخل القاعة

الدراسية أو ضمن األنشطة املوازية للدراسة.

 يهدف هذا الدليل إىل تعريفكم بالنظام التعليم املدريس العام باللغة الفرنسية و إعطائكم إرشادات متنوعة تسهل لكم، كام نرجو، االندماج داخل مجتمعكم

 الجديد. فقراءة ممتعة!

-الفريق العامل يف منطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية 

كلمة املديرة العامة ملنطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية
يسعدنا يف منطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية أن نقدم للتالميذ برامج تعليمية منفتحة عىل العامل و ملتزمة باحرتام حق االختالف والخصوصية.  

لدينا اليقني بأنكم ستجدون مكانا لكم داخل هذه الربامج و متأكدون بأن الرغبة ستحدوكم للمساهمة يف تعليم أبنائكم. إن مساهمتكم رشط أسايس 

لتحقيق النجاح. كام ندعوكم إىل املشاركة يف الحياة املدرسية من خالل تخصيص جزء من أوقاتكم  لتتمكنوا من  نسج العالقات مع باقي العائالت و بالتايل 

االندماج أكرث مع محيطيكم الجديد. لدي القناعة الكاملة بأنكم ستالحظون و برسعة أن األكاديني و األكادييات أناس تحرضهم حفاوة االستقبال و بأن الرغبة 

ستحدوكم بان تكونوا، انتم أيضا، جزءا من هذا املجتمع املنفتح و الحيوي. فأهال و سهال بكم يف منطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية!

   - املديرة العامة: مونيك بودرو

 كلمة املديرة العامة ملركز استقبال و دعم املهاجرین و املهاجرات باللغة الفرنسیة يف جنوب-رشق نوفو
برونزویک  - کايف

أعزايئ اآلباء و األمهات مرحبا بكم،

 يرسمركز استقبال و دعم املهاجرین و املهاجرات باللغة الفرنسیة يف جنوب-رشق نوفو برونزویک  - کايف تقديم دليل مرحبا بكم يف املدرسة! ندعوكم
 لقراءة هذا الدليل من أجل فهم النظام الدرايس الكندي الذي سيدخل فيه طفلكم. نقرتح عليكم القيام بقراءة أولية متأنية ملحتوى هذا الدليل املدريس و

مراجعة فحواها فيام بعد كلام كان ذلك رضوريا.

 )الکايف(, جمعية ذات أهداف غري ربحية تضطلع مبهمة تحقيق اإلدماج التام للمهاجرين و املهاجرات الناطقني باللغة الفرنسية  يف منطقة مونكتون الكربى.
 نؤكد لكم باننا سنكون سعداء لإلجابة عىل أسئلتكم حول تسهيل استقراركم واندماجكم يف منطقة مونكتون الكربى، و سنكون دوما بجانبكم إلرشادكم و

مصاحبتكم. نرجو لكم قراءة ممتعة !

- الفريق العامل يف الکايف

Centre d’accueil et d’accompagnement 
francophone des immigrants 
du Sud-Est du Nouveau-Brunswick
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دور منطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية

لكل دائرة تعليمية مجلس تعليمي خاص مسئول عىل ما ييل:

 تحديد اتجاهات وأولويات الدائرة التعليمية،

تقرير طريقة التسيري اإلداري لكل دائرة تعليمية و كذلك املدارس التابعة لها،

و لإلشارة فأن املجلس التعليمي تتشكل من أعضاء ينتخبون علنا عىل الصعيد املحيل.

 و يقوم مجلس اسناد مكون من ذوي التالميذ بتقديم املساعدة للمدرسة من اجل تسهيل أداء مهامها. و كذلك قد تطرح إمكانية تشكيل لجنة لآلباء و

األمهات من أجل دعم املبادرات املدرسية.

مهام منطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية

   تأخذ منطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية عىل عاتقها مهمة

 تنمية قدرات التالميذ يف مجاالت  اللغة، الرياضيات، العلوم، االجتامعيات

 و الثقافة بحيث ميكنهم من التألق الكامل كأفراد ناطقني بالفرنسية ومن

 أجل إعدادهم للمساهمة الفعالة و املنتجة يف املجتمع األكادي، الناطق

بالفرنسية، أو املجتمع العرصي يف القرن 21.

 

الجدول الزمني للموسم الدرايس

 تبدأ السنة الدراسية يف الشهر التاسع )سبتمرب-أيلول( و تستمر إيل نهاية

 الشهر السادس )يونيو- حزيران( و تتكون من 591 يوما. و يف شهر)يونيو-

 حزيران( من كل سنة،  يوزع عىل ذوي التالميذ جدول سنوي للموسم

 الدرايس املقبل. يحتوي هذا الجدول عىل تاريخ بداية و نهاية الفصل

 الدرايس املقبل. و تتعطل املدارس يف االيام التالية و كلام كان ذلك مؤرشا يف

الجدول الزمني:

أيام العطل الرسمية/ عطلة ميالد املسيح/ عطلة الشهر الثالث ) مارس-آذار(

 األيام املخصصة للقاء ذوي التالميذ مع الهيئة التدريسية/ األيام املخصصة

للتعليم املستمر من أجل تحسني األداء املهني للهيئة التدريسية.

 األيام املخصصة للعلوم الرتبوية / لالدارة/ لجمعية املدرسني و املدرسات

 الناطقني بالفرنسية يف نوفو برونزويك.

التعليم يف نوفوبرونزويك
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 التعليم يف كندا من اختصاص الحكومات املحلية. ففي إقليم نوفو برونزويك تتحمل وزارة التعليم و

 تنمية الطفولة مهمة اإلرشاف عىل الربامج التعليمية. و باعتباره اإلقليم الوحيد يف كندا املزدوج لغويا

 بشكل رسمي يف البالد، تنقسم الوزارة إىل دائرتني متوازيتني ولكن منفصلتني: دائرة تعليمية خاصة

 باملدارس التي تستخدم اللغة الفرنسية، و أخرى خاصة باملدارس التي تستخدم اللغة النكليزية.

 التعليم إلزامي بالنسبة للفئات العمرية الواقعة ما بني  خمس سنوات )13 ديسمرب(و إىل سن الثامنة

   عرشة أو لحني الحصول عىل شهادة الثانوية )دون أن تتجاوز٢١ سنة(

 

  و املدارس مقسمة عىل مستويني:

املستوى األويل )االبتدايئ(: من رياض األطفال و إىل السنة الدراسية الثامنة

املستوى الثانوي: من السنة الدراسية التاسعة و إىل من السنة الدراسية الثانية عرشة

 
 

منطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية
منطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية هي إحدى املناطق الثالثة الناطقة بالفرنسية يف املقاطعة.تبني الخريطة املوجودة أسفله أّن املنطقة التعليمية 

تغطي الجزء الجنويب من املقاطعة.

خريطة تبني الدوائر التعليمية الفرنسية يف مقاطعة نوفو برونزويك

 إّن منطقة الجنوب التعليمية الناطقة
.بالفرنسية تخدم 21 مدينة وبلدة

التعليم يف نوفوبرونزويك
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    يتحمل الوالدين، الويص أو الوصية مسؤولية تسجيل الطفل يف املدرسة. و يف بعض املناطق تتواجد جمعيات خاصة باستقبال املهاجرين و املهاجرات

کالکايف توفر مساعدة بهذا الشأن .

 إذا رغبتم يف تسجيل طفلكم يف مدرسة واقعة خارج منطقتكم، فيجب عليكم مسبقا الحصول عىل موافقة اإلدارة العامة للدائرة التعليمية املختصة. و إذا

ما متت تلبية طلبكم، فستكونون ملزمون بتوفري وسيلة نقل خاصة لطفلكم من و إىل تلك املدرسة املتواجدة خارج حدود منطقتكم.

 ميكنكم القيام بعملية التسجيل مبدارس منطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية عرب اإلنرتنت عىل العنوان التايل:

 www.francophonesud.nbed.nb.ca، كام ميكنكم إمتام عملية التسجيل بانتقالكم شخصيا إىل املدرسة التابعة ملنطقة سكنكم.

 فضال عن هذا فإّن إمتام إجراءات  التسجيل تستدعي ذهابكم إىل املدرسة، عىل كل حال وينبغي لكم أن تتأكدوا من أن الوثائق التالية يف حوزتكم:

- دليل تحصني الطفل باللقاح )الدفرت الصحي(

- صورة لوثيقة رسمية تتضمن الحالة املدنية للطفل مع تاريخ ميالده

- صورة لكل وثيقة تفرتض أن تكون ذات أهمية مللف الطفل )النتائج املدرسية، جواز السفر، شهادة ميالد، الخ(

معلومات إضافية

 ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين ملنطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية ملعرفة عناوين و هواتف املدارس. و عنوان املوقع هو كالتايل:

www.francophonesud.nbed.nb.ca

زيارة املدرسة

 بهدف معرفة خصوصيات طفلكم، تنظم املدارس زيارة قبل بدء العام الدرايس بأيام قليلة. و تتم الزيارة بحضوركم انتم و طفلكم و كذلك إدارة املدرسة

وعائالت أخرى وصلت حديثا. الزيارة هذه سوف تتيح لكم فرصة طرح أسئلتكم و التعرف عىل الكادر التدرييس.

التسجيل يف املدرسة
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االشرتاكات املالية املدرسية

 سيطلب منكم يف بداية العام الدرايس دفع مبلغ من املال لتغطية رسوم

 املشاركة يف مختلف األنشطة الثقافية والرتبوية التي تنظمها املدرسة أثناء

 العام الدرايس. يرتاوح هذا املبلغ ما بني 30 دوالر و 50 دوالر للطفل

 الواحد، حسب األنشطة املزمع القيام بها. إذا كانت ظروفكم املالية صعبة

ميكنكم مناقشة األمر مع إدارة املدرسة.

 

 

تحديد املستوى الدرايس

 بعد أيام قليلة من التسجيل،  سيتم اختبار طفلكم يف بعض املواد و ذلك

 بهدف تحديد املستوى الدرايس املناسب للطفل. سوف تبذل املدرسة واسع

 جهدها لوضع الطفل يف املستوى الدرايس املناسب له، و يف هذا اإلطار،

 ستعمل املدرسة عىل فتح نقاش مع الوالدين و الطفل بهدف ضامن أفضل

 اندماج. لهذا الغرض و من أجل فهم املسار الدرايس لطفلكم فمن املناسب،

 و بقدر ما هو ممكن، وضع النتائج املدرسیة السابقة لطفلكم باملدارس

 التي سبق وأن التحق بها يف متناول اإلدارة.

التسجيل يف املدرسة

Centre d’accueil et d’accompagnement 
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 املواد التعليم يف املرحلة األولية )االبتدايئ(

 يتضمن النظام التعليمي للمرحلة األولية )االبتدائية( مجموعة من املواد التعليمية اإللزامية يجب توفريها للتالميذ من أجل تلبية متطلبات وزارة التعليم

 وتنمية الطفولة يف نوفو برونزويك. و ّهذه املواد التعليمية هي: الفرنسية، العلوم اإلنسانية، الرتبية الفنية )التي تتضمن الفنون التشكيلية واملوسيقى(، الثقافة

الشخصية و االجتامعية، الرتبية البدنية، الرياضيات، العلوم و التكنولوجيا، و كذلك اإلنجليزية كلغة ثانية.

 تجدر اإلشارة إىل أن تالميذ مناطق مونكتون، دييب، فرديريكتون، و ميمرامكوك، يدرسون االنجليزية كلغة ثانية ابتداء من السنة الخامسة، بينام تالميذ

منطقة أورموكتو، يتلقون نفس الدرس ابتداء من السنة الثانية، و تالميذ سان جون ابتداء من السنة الرابعة.

  إذا كانت لديكم استفسارات مرتبطة بالربامج التعليمية ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين لوزارة التعليم و تنمية الطفولة

WWW.GNB.AC/0000   .أو االتصال مبدرسة طفلكم 

 الربامج التعليمية

Centre d’accueil et d’accompagnement 
francophone des immigrants 
du Sud-Est du Nouveau-Brunswick

4 - AR - Fonctionnement scolaire 8.5''x10.25''.indd   1 2/1/16   9:21 AM



املواد التعليم يف املرحلة الثانوية
 يتضمن مجموع النظام التعليمي الثانوي 30 )وحدة - كريدي( من العام 10 إىل العام 12 ويستثنى من ذلك السنة 9 التي تعترب سنة انتقالية ما بني املرحلة

األولية )االبتدائية( و املرحلة الثانوية.

 تدرس كل مادة من مواد السنة العارشة إىل السنة الثانية عرشة يف مدة تقدر ب 93,5 ساعة و هو ما يعادل 1 وحدة.

معظم املواد التعليمية تقدم ضمن نظام فصيل )موسمي( )93,5  ساعة = 1 وحدة(

باقي املواد تدرس طوال العام الدرايس بالكامل )187 ساعة = 2 وحدة(

والجتياز أية مادة دراسية بنجاح عىل طفلكم الحصول عىل درجة اقلها 55%.

 و من أجل الحصول عىل دبلوم نهاية الدراسة الثانوية الخاصة باإلقليم،  يجب عىل التلميذ أن يحصل عىل ما مجموعه 42 وحدة، من ضمنها 17 عرش وحدة

  ضمن املواد إاللزامية و 7 وحدة ضمن املواد االختيارية.

  و املواد اإلجباریة مکونة من املواد االتیة:

الفرنسية
 5 وحدة الزامية

اللغة الفرنسية 10231 او10232 )مادة سنوية بالكامل = 2 وحدة(

اللغة الفرنسية*10331 او10332 )مادة سنوية بالكامل =2 وحدة(

اللغة الفرنسية 10411 او10412 )مادة فصلية واحدة = 1  وحدة(

* إذا حصل تلميذ عىل درجة  58% أو أكرث يف االختبار اإلقليمي للغة الفرنسية     10331

  يسمح له بان يستبدل درس اللغة الفرنسية 10411  بأية مادة اختيارية آخرى يف اللغة الفرنسية.

اللغة الثانية و اللغات األجنبية
 2 وحدة الزامية

اللغة االنجليزية*21211 أو *22211 )مادة فصلية واحدة =1  وحدة(

اللغة االنجليزية 21311 أو 22311 )مادة فصلية واحدة =1  وحدة(

 * التلميذ الذي يحصل عىل درجة االمتياز عند املقابلة اللغوية التي تتم ضمن املادتني 21211 و 22211 يف اللغة االنكليزية، يسمح له بان يستبدل درس اللغة

االنجليزية 21211 او 22211 بأية مادة اختيارية أخرى يف اللغة االنجليزية أو لغة أجنبية أخرى.

 الربامج التعليمية
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  الرياضيات

 لقد تم وضع منوذج جديد ملسارات مادة الرياضيات لتالميذ الصف العارش وما فوقه، منذ سبتمرب 2012. يشتمل كل مسار عىل محتوى خاص ملادة الرياضيات يناسب احتياجات

التالميذ واهتامماتهم وفقاً ألهدافهم الحياتية واملهنية.

 املسار “أ” : هذا املسار موجه للطالب الذين يرغبون إّما يف مواصلة الدراسة بعد الطور الثانوي )بالجامعة أو بالكلية، حيث يتطلب ذلك قدراً أكرب من املعرفة العامة

بالرياضيات( وإّما يف االنخراط يف الحياة العملية مبارشة.

 املسار “أ” هذا املسار موجه للطالب الذين يرغبون يف مواصلة الدراسة بعد الطور الثانوي )بالجامعة أو بالكلية( حيث يتطلب ذلك قدراً أكرب من املعرفة التقنية للرياضيات.

هذا املسار قائم عىل أسلوب أكرث منهجية ويركز عىل إيجاد حلول للمشاكل.

 املسار “أ” هذا املسار موجه للطالب الذين يرغبون يف مواصلة الدراسة بعد الطور الثانوي )بالجامعة أو بالكلية( حيث يتطلب ذلك قدراً أكرب من املعرفة النظرية للرياضيات.

 يتيح هذا املسار للطالب فرصة تطوير املهارات الرضورية يف التجرد والنمذجة الرياضية. يتمحور هذا املسار حول إيجاد حلول للمشاكل ويرتكز بشكل أسايس عىل الجرب

والهندسة.

إذا كانت لديكم تساؤالت مرتبطة باملواد املختارة من قبل أطفالكم، ميكنكم االتصال باإلدارة أو مبستشار أو مستشارة التوجيه يف املدرسة.

الصف التاسع الصف العارش الصف الحادي عرش الصف الثاين عرش

املقرر التعليمي السنوي

املقرر التعليمي السنوي

املقرر تعليمي السنوي

املقرر التعليمي السنوي

املقرر التعليمي عىل مدار العام

(30131N)

(30131)

(30231A) 2 crédits 

(30231BC) 2 crédits

رصيدان

رصيدان

الصف الثامن

مقرر تعليمي
 نصف سنوي

 النصف األول
(30311A)
1 crédit

(30321A)
1 crédit

(30311B)
1 crédit

(30321B)
1 crédit

(30331C) 2 crédits رصيدان

رصيد واحد رصيد واحد

رصيد واحد رصيد واحد

مقرر تعليمي
 نصف سنوي

 النصف األول

مقرر تعليمي
 نصف سنوي

مقرر تعليمي
 نصف سنوي

مقرر تعليمي
 نصف سنوي

مقرر تعليمي
 نصف سنوي

 النصف الثاين

مقرر تعليمي
 نصف سنوي

رصيد واحد رصيد واحد

رصيد واحد

رصيد واحد رصيد واحد رصيد واحد

(31411)
1 crédit

(30411B)
1 crédit

(31411)
1 crédit

(31411)
1 crédit

مقرر تعليمي
 نصف سنوي

 النصف األول
(30411C)
1 crédit

(30421C)
2 crédits

مقرر تعليمي
 نصف سنوي

 النصف الثاين

مقرر تعليمي
 نصف سنوي

 النصف الثاين

املسار “أ”

املسار “ب”

املسار “ج”
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  مقارنة بني مختلف النظم املدرسية
بغية فهم أفضل للنظام املدريس الكندي، إليكم هذا الجدول املقارن بني أنظمة مدرسية يف بلدان مختلفة

برنامج التعليم التباديل بني نوفو برانزويك وفرنسا

 برنامج التعليم التباديل بني نوفو برانزويك وفرنسا هو تبادل بيداغوجي بني الربامج التعليمية ملقاطعة نوفو برانزويك وفرنسا. يقدم ضمن هذا الربنامج أحد أعضاء الهيئة

 التدريسية من أكادميية روان )ROUEN( ليتوىل تدريس أحد الفصول يف مدرسة أمريو )ÉCOLE AMIRAULT( ملدة عام، كام يذهب أحد معلمي منطقة الجنوب

 التعليمية الناطقة بالفرنسية ليقوم باملهمة ذاتها يف فرنسا. يعود املدرس التابع لنوفو برانزويك إىل مدرسة أمريو يف العام التايل ليدّرس برنامج التعليم التباديل. هذا

الربنامج متوفر حرصياً يف مدرسة أمريو الكائنة  يف دييب )DIEPPE(، ولكنه متاح لجميع طالب منطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية.

 

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين للمدرسة عىل HTTP://AMIRAULT.NBED.NB.CA أو االتصال برقم الهاتف التايل:  2590 856 506 .

البكالوريا )الثانوية( الدولية

 برنامج البكالوريا الدولية ]BI( BACCALAURÉAT INTERNATIONAL([ عبارة عن برنامج درايس جاّد مدته عامان، يتطلب اجتياز اختبارات )تقييامت داخلية

 وخارجية( للطالب الذين ترتاوح أعامرهم بني 16 و19 عام. تقدم البكالوريا الدولية سلسلة تعليمية دولية. تشجع برامج البكالوريا الدولية التالميذ عىل تحقيق انجازات

 عىل املستويني الدرايس والشخيص يف آن واحد من خالل تحفيزهم عىل التفوق يف املجالني. تعتمد برامج البكالوريا الدولية، عىل عكس املناهج الوطنية، عىل أفضل

 املامرسات املستعملة يف مختلف األطر البيداغوجية والربامج التعليمية. كام أنّها تسعى لزيادة وعي التالميذ بالواقع الدويل، وتشجعهم عىل التفكري يف شؤون تتجاوز دائرة

 بيئتهم املبارشة. برنامج البكالوريا الدولية متوفر حرصياً يف مدرسة ماتيو-مارتان )ÉCOLE MATHIEU-MARTIN( يف دييب )DIEPPE( مبنطقة الجنوب التعليمية

الناطقة بالفرنسية، ولكنه متاح لكّل طالب املدارس الثانوية للمنطقة.

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين ملدرسة ماتيو مارتان )ÉCOLE MATHIEU-MARTIN( عىل   العنوان التايل:

HTTP://MATHIEU-MARTIN.NBED.NB.CA أو االتصال برقم الهاتف التايل:  506-856-2771.
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 األدوات )التجهيزات( املدرسية

 بالنسبة للصفوف األولية )االبتدائية(، توفر اإلدارة كل سنة الئحة مفصلة باألدوات التي ستحتاج إليها طفلكم. و فيام يخص املدارس الثانوية، يقوم الكادر

التدرييس بإعالم التالميذ وقبل بداية الفصل الدرايس بقامئة األدوات الرضورية. اغلب الواجهات التجارية )األسواق( توفر هذه األدوات.

 من املهم كتابة اسم طفلكم بوضوح عىل أدواته املدرسية حتى يتسنى للمدرسة إعادة األدوات يف حالة ضياعها. و لهذا الغرض ميكنكم استعامل املداد

الصابغ بحرب دائم.

 يف مستهل كل سنة دراسية مينح طفلكم الكتب التعليمية )املقررات(، و مبا أن هذه الكتب ملك للمدرسة، فإنها مبثابة إعارة للتالميذ. و عليه فالتالميذ

 ملزمون بإعادة هذه الكتب بنفس الحالة التي أعطيت لهم،  يف نهاية السنة الدراسية بالنسبة للمستوى التعليم األويل )االبتدايئ( ، و يف نهاية الفصل الدرايس

بالنسبة للمستوى التعليم الثانوي.

  األنشطة الدائرة خارج الصف آو خارج املنهج

 بالنسبة للصفوف األولية )االبتدائية(، توفر اإلدارة كل سنة الئحة مفصلة باألدوات التي ستحتاج إليها طفلكم. و فيام يخص املدارس الثانوية، يقوم الكادر

 التدرييس بإعالم التالميذبغية تطوير إمكانيات الطفل و منحه فرصة االستمتاع بخلق شبكة اجتامعية ينظم الهيئة التدريسية أنشطة )رياضية، مرسحية،

  ارتجالية، الخ.(، خارج الصف الدرايس )خالل اليوم الدرايس( وأنشطة أخرى خارج املنهج )خارج اليوم الدرايس(. يلزم طفلكم باحرتام قواعد السلوك الصادرة

 من قبل املدرسة بهذا الشأن. كام تحتفظ املدرسة بحق طلب قدر مايل من أجل متويل هذه األنشطة. و إذا كانت لديكم بعض الصعوبات املالية، ميكنكم

التحدث يف هذا األمر مع إدارة املدرسة.

 و فيام يتعلق باملستوى الدرايس األويل )االبتدايئ( و ملشاركة طفلكم يف  هذه أألنشطة املنظمة من قبل املدرسة، توجه املدرسة بطلب موافقتكم التحريرية.

 إذا كان النشاط واقعا خالل اليوم الدرايس، فان املدرسة ستتحمل عبء تنظيم واسطة نقل لطفلكم.  أما إذا كان النشاط خارج ساعات التدريس فستكونون

انتم مسئولني عىل تأمني واسطة نقل لطفلكم.

يف املدرسة

Centre d’accueil et d’accompagnement 
francophone des immigrants 
du Sud-Est du Nouveau-Brunswick
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املالبس املدرسية
 يجب عىل الطفل أن يحرض إىل املدرسة بلباس الئق يحرتم قواعد اآلداب و النظافة

 ويستجيب ملتطلبات املدرسة. و تجدر االشارة اىل ان املدرسة قد تنظم للتالميذ زيارات

 صباحية، ظهرية آو عرصية )بعد الظهر( خارج املدرسة. و ألجل راحة طفلكم، يجب

 أن تالئم مالبس الطفل، األحوال الجوية وان تتناسب املالبس مع الظروف الخاصة لهذه

الزيارات.

املالبس الشتوية:
  معطف، رسوال خاص بفصل الشتاء، قبعة )غطاء رأس(، قفاز،

حذاء طويل شتوي.
 

مالبس خاصة لأليام املمطرة
   املعطف الواقي من املاء أو مظلة، وحذاء طويل واق من

املطر.
  

مالبس خاصة لأليام املشمسة:
    مالبس خفيفة تقي من أشعة الشمس، قبعة خفيفة، مرهم

 واق من أشعة الشمس. إذا مل يكن مبقدور الطفل وضع املرهم

 الشميس لوحده، ننصح ذوي الطفل القيام بذلك قبل ذهاب

الطفل إىل املدرسة.

املالبس  الخاصة لأليام للرتبية البدنية:
 يت- شريت )قميص فوقي قصري الكمني(، رسوال قصري، رسوال

 رياضة آو بدله رياضية، حذاء ريايض، و بالنسبة للبالغني لعمر املراهقة مزيل العرق. و

 بالنسبة ألطفال املستوى األويل االبتدايئ، نقرتح ترك لباس داخيل إضايف يف املدرسة بهدف

التغيري عند الرضورة. بعض املدارس توفر للتالميذ صناديق/ أدراج.

 

بيئة خالية من الروائح

 كثري من األشخاص لديهم ضعف بل حساسية شديدة تجاه بعض الروائح.  لذلك فأن كندا تتبع بشأن ذلك سياسة )الخلو من الروائح(. و بهدف تطبيق

 هذا املبدأ من املهم االعتناء الكامل بالنظافة الشخصية، تجنب استخدام العطور واستبدالها مبزيالت العرق الخايل من الروائح. هذه املنتجات الخالية من

الروائح  تتمتع بنفس فعالية املنتجات ذات الروائح، وتتوافر يف الصيدليات.

 ارشادات
 ملعرفة كيف تهيئ مالبس طفلك كل صباح و حسب األحوال

 املرتقبة للطقس، ميكنك االستامع إىل اإلذاعة املحلية أو إىل

   القناة التلفزيونية الخاصة باألحوال الجوية.

)MÉTÉOMÉDIA(  

 

 و اخريا، اذا كنتم من املستفيدين من خدمات االنرتنيت

 و ملعرفة األحوال الجوية ، ميكنكم  أيضا زيارة املوقع

االلكرتوين

         WWW.METEOMEDIA.COM   آو

WWW.EC.GC.CA

يف املدرسة

 خدمة االعتناء بالطفل

 وفقا للقوانني الكندية، ميكن لألطفال البالغني من العمر اثنا عرشة سنة 12 وما فوق، املكوث وحدهم داخل املنزل بعد االنتهاء من الدراسة. و عليه فان

 ترك طفل بعمر إحدى عرشة 11 سنة آو اقل لوحده يف البيت تشكل إخالال بالقانون. بعد انتهاء اليوم الدرايس ، يجوز لكم ترك الطفل تحت إرشاف

شخص بالغ آو بصحبة طفلة أو طفل مميز يبلغ من العمر 12 اثنا عرشة سنة و ما فوق.

 توجد أيضا حضانات تعتني برعاية األطفال بعد أوقات الدوام املدريس. ولكن يجب دفع رسوم لالنخراط. هذه الحضانات مرخصة من طرف منطقة

الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية ولكنها مستقلة عنها.
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الواجبات
 عندما يعود طفلكم من املدرسة، من املمكن أن يكون قد كلف من قبل مّدرسه او

 مّدرسته  بإمتام بعض الواجبات املدرسية يف البيت. و يقع عىل عاتق اآلباء و األمهات

 آو األوصياء و الوصيات واجب التحقق من إن الطفل قد قام فعال بأداء واجباته

املدرسية عىل أكمل وجه.

نصائح ألداء الواجبات
إليكم بعض النصائح بشأن الفرتات املخصصة ألداء الواجبات املدرسية.

التحضري:
 من املهم أن يستطيع الطفل تركيز ذهنه خالل فرتة أداء الواجبات. و لذلك يستحسن

 اختيار مكان هادئ و ميضء. كام نويص بتخصيص ساعة معينة من كل يوم ألداء

 الواجبات حتى يتولد عن ذلك نوع من اإليقاع آو التكرار اليومي. و يجب توفري كافة

 األدوات و املستلزمات التي قد يحتاج إليها طفلكم خالل هذه الفرتة )قلم، ورق،

 قاموس، الخ(.

إرشادات

 الکايف  يوفر ايضا  خدمة خاصة  لتقديم املساعدة عىل أداء
 الواجبات املدرسية. و قد يكون هناك منظامت أخرى متخصصة

  باستقبال املهاجرين تقوم بتقديم خدمة مامثلة. للمزيد من
املعلومات اتصلوا باملنظمة املتواجدة يف منطقتكم.

الواجبات و التواصل بني االباء و االمهات و املدرسة

Centre d’accueil et d’accompagnement 
francophone des immigrants 
du Sud-Est du Nouveau-Brunswick
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خالل فرتة أداء الواجبات املدرسية:
 لطفلكم القيام مبفرده بأداء واجباته املدرسية، و لكن من املهم أن تبقوا إىل جانبه ملساعدته إذا تعذر

عليه الفهم.

 بعد أداء الواجبات املدرسية:
 عندما ينتهي طفلكم من أداء واجباته، ميكنكم إجراء تدقيق للتأكد بان كافة الواجبات قد تم  فعال أدائها

 بالكامل.  كام ميكنكم أيضا طرح بعض األسئلة عليه حول هذه الواجبات للتأكد من فهم طفلكم للامدة.

 إذا مل ينجح طفلكم يف أداء بعض الواجبات، حاولوا معرفة األسباب. و يف هذه الحالة ميكنكم االتصال

باملّدرس أو املّدرسة ابتداء من اليوم التايل ملناقشة الصعوبات التي تواجهها طفلكم.

املكتبة املدرسية
  تحتوي كافة املدارس عىل مكتبة. عند ذهاب طفلكم إىل املكتبة عليه احرتام بعض القوانني كالتزام

 الصمت و احرتام اآلخرين. سيكون مبقدور طفلكم قراءة الكتب التي يهتم بها أو استعارة الكتب

الرضورية إلمتام مشاريعه آو بحوثه املدرسية.

التواصل من خالل املفكرة الخاصة بالتلميذ
 يف كل سنة دراسية سيوفر املدرسة لطفلكم مفكرة مدرسية خاصة )أجندة( متكنه من تدوين أهم أحداث السنة و الواجبات التي عليه القيام بها. ستجدون

أيضا يف املفكرة هذه الجدول الزمني اليومي الخاص بنشاطاته و إرشادات مفيدة بشأن تعلمه.

االجتامع العام لغرض تلقي املعلومات
 يف مستهل كل سنة دراسية تنظم إدارة املدرسة أمسية خاصة بنرش املعلومات حول املدرسة. مينح هذا اللقاء فرصة ممتازة لذوي التالميذ للتعرف عىل

الكادر التدرييس و كذلك التأقلم مع سري العمل يف املدرسة وفهم أفضل للمقرر الدرايس املربمج خالل السنة الدراسية.

معلومات
 كل يوم أربعاء ستنتهي الحصص) الدوام(

 ساعة قبل املوعد املحدد. و سيعود طفلكم

 إىل املنزل أو إىل مركز الرعاية ساعة قبل

 املوعد العادي. و هذه املامرسة تهدف إىل

 متكني  منتسبوا الدوائر التعليمية من تنظيم

 لقاءات والتواصل و تبادل اآلراء فيام بينهم

 بغرض ازدياد  التأثري االيجايب و ملصلحة  كافة

التالميذ.

الواجبات و التواصل بني االباء و االمهات و املدرسة
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لقاءات اإلباء و األمهات مع الكادر التدرييس
 خالل السنة الدراسية سيتم ايضا ترتيب لقاءين لكم مع املدرس )أو املدرسة  ( املرشف عىل طفلكم ملناقشة نقاط القوة و

 التحديات التي  يواجهها طفلكم. )ستجدون تواريخ  هذه اللقاءات مدرجة يف املفكرة املدرسية(. بإمكانكم تحديد موعد آخر

 لهذا للقاء إذا اقتدت الرضورة بذلك. هذه اللقاءات ستتيح لكم فرصة التعرف عىل املدرس أو املدرسة بشكل أفضل و كذلك

  طرح كافة األسئلة املتعلقة بتعليم طفلكم. و لذوي الطفل استشارة أعضاء الهيئة التدريسية و إدارة املدرسة، بشكل معقول،

حول كافة  األمور الخاصة بتعليم الطفل و طيلة الفرتة السنة الدراسية.

النرشة الخاصة بالنتائج املدرسية
 خالل املستوى األويل )أي من رياض األطفال إىل السنة السابعة(، سيستلم طفلكم نرشة توضيحية ثالث مرات يف السنة. و

 تضمن النرشة مستوى أداء طفلكم بالنسبة إىل النتائج التعليمية املرجوة مع إبداء املالحظات حول قدراته و صعوباته. و نظام

 تحديد الدرجات يف هذه النرشة مرتبة بواسطة الحروف األبجدية أالتينية. و فيام ييل سلم تحديد الدرجات املعمول به يف

النرشة التوضيحية للمستوى األويل االبتدايئ:

A )ممتاز( يظهر التلميذ فهام ممتازا لكافة العنارص املمتحن بها. 

B )جيد( يظهر التلميذ فهام جيدا ملعظم العنارص املمتحن بها. 

C )مقبول( رغم إظهار التلميذ مستوى معني من فهم العنارص املمتحن بها  إال انه مير بصعوبات يف بعض العنارص. التلميذ معرض لخطر الرسوب. 

D )غري كاف( ال يتوفر يف التلميذ أو التلميذة  القدرات و املعلومات الرضورية التي يتطلبها هذا النوع من الربامج. 

  يف بداية السنة الدراسية، ستحصلون عىل كراسة تحت عنوان “ النرشة الخاصة بالنتائج املدرسية األولية االبتدائية”،  و التي تضم إرشادات عديدة تسهل لكم مرافقة طفلكم عند استقباله

لنتائجه.

 ابتداء من السنة الثامنة، سيحصل طفلكم عىل نرشة درجاته أربع مرات يف السنة. و سوف تقدم لكم النرشة النتائج مستخدما طريقة النسبة املئوية مع مالحظات تفصليه حول كفائتة يف

كل مادة عىل حده.
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املشاركة الفعالة لآلباء و األمهات

 تشجع املدارس يف كندا اآلباء و األمهات عىل املشاركة يف الحياة املدرسية ألطفالهم. و هذا ما سوف يتيح لكم

 فرصة مثينة ليس فقط لنسج العالقات االجتامعية بل و أيضا معرفة ما يعيشه يوميا طفلكم و كذلك فرصة

 إلبداء أرائكم.

 ميكنكم املساهمة يف الحياة التعليمية لطفلكم بطرق متعددة. فيمكنكم مثال تقديم الخدمات كمتطوع يف

 املكتبة املدرسية، او كمراقب يف أوقات تسلية  األطفال )االسرتاحة( أو مبساعدة األطفال عىل إمتام قراءاتهم،

 الخ.  من أجل معرفة نوع العمل الذي ميكنكم القيام به بشكل طوعي يف مدرسة طفلكم، عليكم االتصال

باملدرسة أو التحدث إىل مّدرس أو مّدرسة طفلكم.

 تنظم معظم املدارس زيارات تعليمية كل سنة. و الهيئة التدريسية تثمن دامئا املساعدات املقدمة من قبل

 اآلباء و األمهات لتسهيل تنظيم هذه األنشطة. نقرتح أال تضيعوا هذه الفرصة لللمشاركة يف هذه األنشطة

والتي ستشكل حتام فرصة ممتازة لتقدير تعليم طفلكم كام ميكنكم من التّعرف عىل ذوي التالميذ اآلخرين.

 حرصا عىل نجاح طفلكم و إدماجه يف بلده الجديد، سيكون من املهم بان تقوموا بتشجيعه دراسيا. فاآلباء و

 األمهات، األوصياء و الوصيات، عوامل مهمة لتأمني النجاح الدرايس للتلميذ. و لذلك يجب أن يكون مبقدور

 طفلكم االعتامد عليكم من أجل مواجهة التحديات املدرسية التي ستعرتض طريقه. كام سيكون جوهريا إقامة

  عالقات تعاون بينكم ، و بني التلميذ و الهيئة التدريسية و املجتمع.

إرشادات
 

يجب أن يتعلم الطفل و يف سن مبكرة ما ال يجب عمله:

 عدم التحدث إىل الغرباء دون حضور شخص راشد محط ثقة

 الطفل،

عدم ركوب سيارة شخص غريب،

عدم قبول الحلويات او ألهداياه من  شخص غريب،

 كام يجب أن يتعلم طفلكم أيضا:

 امليش بشكل جامعي كلام كان ذلك ممكنا،

معرفة اسمه الشخيص و العائيل بالكامل،

 معرفة رقم هاتفه،

 معرفة عنوان منزله،

 معرفة اسم والديه أو األوصياء عليه،

 معرفة إىل أين ميكنه الذهاب يف الحاالت الطارئة،

معرفة رقم الهاتف لحاالت الطوارئ و هو911،
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سلوك التلميذ

 كل عام سيقوم مّدرس أو مّدرسة طفلكم و بتعاون مع باقي التالميذ عىل وضع قواعد سلوك خاصة بالصف. و سيتم فيها تحديد اإلجراءات املرتتبة املمكنة يف

حالة عدم إتباع هذه القواعد.

 ان مبادئ االحرتام وعدم استخدام العنف مهامن جدا داخل املدرسة، و يف كافة أنحاء كندا. و يف هذا السياق تعمل الهيئة التدريسية بنشاط عيل منع التخويف

أو التهديد ، التعصب أو التمييز يف املعاملة،  العنف أو  القساوة بكافة إشكالهام مبا فيها البدنية أو املعنوية.

 إذا كان طفلكم يعاين من واحدة من هذه الحاالت، يجب عليكم التحدث إىل املّدرس أو املّدرسة املرشفة عىل طفلكم أو إىل إدارة املدرسة إذا اقتىض األمر ذلك.

برنامج حلقة الوصل

  ميكن لتالميذ السنة السادسة إىل السنة الثانية عرشة، االستفادة من برنامج خاص بتقديم املساعدة لهم تسمى )برنامج حلقة الوصل(.  و  يوفر هذا الربنامج

 للتالميذ اللذين يعانون من صعوبات شخصية إرشادات تحت إرشاف أشخاص معينون من قبل املدرسة. لذلك،  ويف مستهل السنة الدراسية يتلقى كل تلميذ

 ورقة صفراء صغرية و عند الرضورة آو حدوث مشكلة، يقدم التلميذ هذه الورقة للشخص املعني باألمر.إذا رصح لكم طفلكم انه يعيش وضعية صعبة داخل

 املدرسة، نشجعكم عىل مناقشة املوضوع معه مبارشة. و بحسب خطورة املوضوع، ميكنكم أيضا التحدث يف هذا الشأن إىل املدرس أو املدرسة املرشفة عىل

طفلكم. عند الرضورة ميكن للشخص املعني أن يرشد الطفل إىل الجهة املختصة لتقديم املساعدة املالمئة.

 تعمل كل مدرسة عىل وضع قواعد سلوك خاصة بهدف توفري محيط آمن و ّجو تشجع التعلم داخلها. ستجدون هذه القواعد داخل املفكرة املدرسية

لطفلكم.

 إرشادات
 قبل بداية السنة الدراسية ميكنكم التحدث إىل طفلكم وتوضيح بعض

 الترصفات التي ينبغي له القيام بها، أو التي  ال ينبغي له القيام بها.

 فمثال ميكنكم التوضيح لطفلكم انه ال يجوز له الركض داخل أروقة

 املدرسة نهائيا، و عندما يريد الذهاب إىل املرحاض يجب عليه طلب

 رخصة من املدرس اواملدرسة مسبقا و ذلك برفع يده، و كذلك عدم

التحدث بصوت عال داخل املدرسة، و عدم التدافع مع زمالئه.

الّجو املناسب للتعلم

Centre d’accueil et d’accompagnement 
francophone des immigrants 
du Sud-Est du Nouveau-Brunswick

7 - AR - Climat propice à l’apprentissage 8.5''x8.75''.indd   1 2/1/16   9:21 AM



األدوات أو اإلغراض املمنوعة داخل املدرسة

 مينع استعامل الهاتف املحمول أو اآلالت االلكرتونية )مثال: م.ب3، ألعاب الفيديو، الخ( داخل الصف. كام مينع عىل التالميذ استهالك املرشوبات الكحولية

 أو املخدرات أو الحضور اىل املدرسة تحت تأثري هذه املواد. و كذلك املدرسة فضاء خال من التدخني، وعليه مينع التدخني بداخلها أو يف محيطها.  اية

إخالل بهذه القوانني يرتتب عليها نتائج قد تصل إىل حد تعليق طفلكم من املدرسة.

املواظبة – الحضور

  بغية الوصول اىل تحقيق أكرب قدر من االستفادة من الوقت املخصص للتعليم طفلكم، من املهم ضامن مشاركته يف الدروس، و كذلك واألنشطة األخرى

 الجارية داخل الصف و األنشطة املنظمة من قبل املدرسة خارج الصف. إذا تغيب طفلكم عىل الحضور فعليكم إخبار املدرسة عن طريق مخابرة

السكرتارية تلفونيا. منطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية تشجع املواظبة باعتبارها عامال أساسيا لضامن النجاح الدرايس.

عند تعرض طفلكم ملرض داخل املدرسة

  إذا تعرض طفلكم ملرض أو حادث داخل املدرسة، سيقوم احد أعضاء املدرسة باالتصال بكم عن طريق أرقام الهواتف املوجودة يف امللف الدرايس

 لطفلكم. ويف هذه الحالة عليكم )أو عىل الشخص املعني لحاالت الطوارئ(، الحضور الفوري ألخذ الطفل. إذا كانت وضعية الطفل صعبة، ستتكفل

 املدرسة مبهمة أخذه إىل املستشفى عن طريق سيارة اإلسعاف، و سيقوم احد أعضاء املدرسة باالتصال بكم. يف الحاالت كهذه يتحمل اآلباء و األمهات

تكاليف نقل الطفل بسيارة اإلسعاف.

 و حتى تتمكن املدرسة من االتصال بكم يف أقرب وقت ممكن، عليكم إخبار سكرتارية املدرسة بكافة التغريات التي قد تطرأ عىل أرقام هواتفكم وعىل

عناوين بيوتكم.

الّجو املناسب للتعلم

إرشادات
 إليكم مثال ملا يجب قوله عند مهاتفتكم سكرتارية املدرسة إلعالمنا بأن

طفلكم سوف يتخلف عن الحضور:

  ) انا- اذكروا اسمكم -  والد او ام الطفلة – اذكروا اسم طفلكم- أخربكم

 بان طفيل مريض و لن يستطيع الحضور يحرض اليوم إىل املدرسة. ارجوا

ابالغ ّمدرسه او مّدرسته- اذكروا االسم- بذلك. و شكرأ(

 بعض املدارس تطلب توضيح كتايب عن سبب الغياب حال عودة الطفل

 اىل الدوام. اذا اقتىض الظروف بان يرتك طفلكم الدوام قبل انتهاء اليوم

الدرايس، فيجب عليكم إخطار املدرس آو املدرسة  مسبقا بذلك كتابة.

   و لضامن سالمة كافة التالميذ، من املهم اخبار املدرسة عن كل حالة

غياب. و ال يستطيع طفلكم ترك املدرسة دون موافقتكم.
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  عىل طفلكم أن يتناول كل صباح فطورا مغذيا و كامال قبل ذهابه إىل املدرسة يحتوي عىل سبيل املثال عىل مواد كالخبز،الحبوب ) سرييال(، الفواكه

 الطازجة، الحليب أو اللنب ) انظر إىل امللحق املرفق: الدليل الغذايئ الكندي(. ميكنكم أيضا وضع وجبة خفيفة )كوالسيون( و صحية داخل حقيبته حتى

يتسنى له تناولها يف فرتات االسرتاحة الصباحية أو فرتة االسرتاحة بعد الظهر.

 
وجبة الغداء الظهرية

  يف منتصف كل يوم، سيذهب طفلكم إىل املطعم املدريس لتناول طعامه. هناك سيكون له  خياران اثنان: إما االستفادة من خدمات املطعم املدريس

)الكافرتيا( و الذي يوفر وجبات متنوعة مقابل مثن )غري مجانية(، أو إحضار وجبة غداء معدة يف البيت داخل حقيبة خاصة بالطعام.

 
حقيبة الغداء

 يوضع غداء طفلكم داخل حقيبة مخصصة للغداء. كام يجب أن توضع املواد الغذائية داخل أوعية مغلقة بإحكام و تنظف بشكل يومي.

 و بهذا الشأن ينصح الدليل الغذايئ الكندي، بأن تكون وجبة غداء طفلكم مكونة من أربع مجموعات غذائية. فيمكنكم مثال تحضري سندويش، تليه فاكهة

 أو حلويات، ثم مرشوب كالحليب، أو عصري الفواكه، و املاء. و لتفحص الدليل الغذايئ الكندي و ملرتجم إىل اثنتي عرشة لغة، زوروا موقع صحة كندا عىل

      العنوان التايل:

WWW.HC-SC.GC.CA 

 بعض املدارس توفر أفران الكرتونية )ميكروويف(،  للسامح لطفلكم بإعادة تسخني غذائه. ميكنكم االستعالم من إدارة املدرسة عن توفر أو عدم توفر هذه

الوسيلة يف املدرسة.

الوجبات الغذائية

Centre d’accueil et d’accompagnement 
francophone des immigrants 
du Sud-Est du Nouveau-Brunswick
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حقيبة الغداء )بقية(
  إليكم بعض النامذج من الحقائب الغذائية:

 
 

  إليكم بعض النامذج من األوعية الخاصة بحفظ املواد الغذائية:

فرتات التسلية و االسرتاحة

  فرتات التسلية واالسرتاحة أوقات حرة تستفيد منهام التلميذ ملدة معينة. و هي أيضا

 فرتة مناسبة لطفلكم لتطوير الصداقة مع األطفال اآلخرين و اللعب داخل ساحة

 املدرسة. يف هذا اإلطار، توفر املدرسة مراقبة يومية من قبل أحد املدرسني آو املدرسات

أو من قبل أحد اآلباء أو األمهات بصفتهم متطوعني.

 حينام تنتهي فرتة االسرتاحة، يتم دق الجرس )أو تعطى إشارة صوتية سهلة االستامع(. يف

 هذه اللحظة عىل الطفل أن يعود اىل ألصف. و قبل دخوله الصف، عليه أن يخلع حذاءه

و لباسه الخارجي.

 إرشادات

 هذه بعض اإلرشادات التي من شأنها مساعدتكم عىل تحضري

وجبة الغداء او الوجبات الخفيفة:

 لالقتصاد يف الوجبات الغذائية، يستحسن وضع الئحة

 املشرتيات انطالقا من التخفيضات التي يعرضها الباعة لبعض

املواد من خالل املنشورات التجارية املرسلة عن طريق الربيد.

 ال تنسوا وضع أدوات األكل )ملعقة، شوكة،الخ( داخل الحقيبة

الغذائية لطفلكم.

أعطوا األولوية للفواكه و الخرض.

 أعطوا األولوية ملواد مكونة من حبوب كاملة : خبز مكون من

دقيق كامل، األرز البني، آو الشوفان.

 الربوتينات مواد رضورية لنمو طفلكم، و هي تتواجد يف

اللحوم وكذلك يف البقوليات و أنواع الفاصوليا )اللوبياء(.

 تجنبوا املواد املحتوية عىل نسبة عالية من السكر والتي ترض

بالصحة، كالحلويات و الشكالطة.

 تجنبوا إحضار الجوز )و اللب و البندق( و فواكه

 البحر)القرشيات( إىل املدرسة. فبعض التالميذ يعانون من

 حساسية شديدة لتلك املواد، و يف بعض الحاالت مجرد

اقرتابهم منها ينتج عنه عواقب خطرية جدا.

 تسلم إدارة املدرسة الئحة مواد ينبغي عىل اآلباء و األمهات

 تجنب إحضارها ألسباب صحية تتعلق بحساسية بعض

التالميذ لها.

الوجبات الغذائية
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 منطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية لها سياسات خاصة يف ما يخص وسائل النقل املدرسية، تهدف هذه السياسة إىل ضامن سالمة التالميذ،

 وتحسني الفعالية وتوجيه تكاليف التشغيل لنظام النقل. كام أنّها تسعى لتقليص املدة التي ميضيها التالميذ عىل منت الحافلة قدر اإلمكان. تستند هذه

.)LOI SUR L’ÉDUCATION DU NOUVEAU-BRUNSWICK( السياسة إىل قانون التعليم ملقاطعة نوفو برانزويك
 

 معايري القبول
 يجب عىل التالميذ الراغبني يف التنقل بالحافلة املدرسية أن تتوفر لديهم الرشوط التالية:

• أن يقيم التلميذ يف املنطقة التي تتواجد بها املدرسة وعىل مسافة تفوق:

الكيلومرت الواحد )1( من املدرسة، بالنسبة لتالميذ كّل الصفوف من الحضانة حتى الصف الخامس؛

1.5 كيلومرت من املدرسة، بالنسبة لتالميذ كّل الصفوف من الصف السادس حتى الصف الثاين عرش؛

• أن يقيم التلميذ يف منطقة تعتربها املنطقة التعليمية غري آمنة للسري فيها عىل األقدام؛

أو

• أن يكون للتلميذ احتياجات صحية خاصة )توضحها شهادة طبية قد تطلب منه(.

للحفاظ عىل سالمة نظام النقل وفعاليته، يجب عليكم معرفة ما ييل:
• الحافالت ال تتوقف عند كل عناوين السكن؛

• تم تحديد محطات الحافالت مركزية حتى تركب منها وتنزل فيها مجموعات مجتمعة من التالميذ . تقع هذه املحطات عاّمة يف أراض عمومية؛

 • تم تحديد هذه املحطات بطريقة تجّنب معظم التالميذ السري مسافة تزيد عىل 003 مرت، بالنسبة للطالب من رياض األطفال وحتى الصف الخامس،

 أو مسافة تزيد عن 005 مرت للتالميذ من الصف السادس وحتى الثاين عرش، للوصول من منازلهم إىل املحطة )قد تصل هذه املسافة إىل 009 مرت

بالنسبة للطالب الذين يسكنون يف شوارع أو أزقة جانبية(؛

• الحافالت ال تدخل الطرق الخاصة وال تسري يف املمرات الخاصة؛

• سائقوا الحافالت لن ينتظروا التالميذ املتأخرين؛

 • سائقوا الحافالت ال ميلكون اإلذن بإنزال التالميذ عند أي عنوان مل يتم تحديده إال بقسيمة من قبل إدارة املدرسة )الوثائق املحررة من طرف أولياء

األمور غري مقبولة(؛

 • املنطقة التعليمية ترفض تلقائيا كل طلبات تغيري محطات الحافالت طاملا توافق هذه املحطات معايري سياسة الحافالت املدرسية املتعلقة بالسالمة

ومسافات السري.

 

 النقل املدريس
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طلب تغيري إحدى محطات الحافالت
 

 يجب أن تقدم طلبات تغيري محطات الحافالت بواسطة االستامرات املعدة لهذا الغرض واملتوفرة عىل موقعنا اإللكرتوين. كام يجب عىل التالميذ الحضور

إىل املحطة املعينة لهم، طاملا طلبهم تحت الدراسة وإىل أن يتم إرسال تأكيد بتغيري محطة الحافلة.

منطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية لن تنظر يف طلبات تغيري املحطة التي يتم تقدميها لألسباب التالية:

• عدم وجود رصيف مشاة؛

• أحوال الطقس أو الطريق؛

• كثافة حركة املرور أو رسعة السيارات؛

• السيارات املصفوفة عىل جانب الطريق؛

• اضطرار الطفل إىل عبور الطريق؛

• عدم وجود من يرافق الطفل باملحطة؛

• الطفل هو الوحيد الذي يستخدم هذه املحطة؛

• عدد التالميذ يف املحطة؛

• عدم وجود شخص بالغ ملصاحبة الطفل إىل املحطة )حتى بالنسبة ملن يستعملون من الرعاية النهارية(؛

• مرور الحافلة أمام املنزل؛

• رغبة أولياء أمر التلميذ أن تتوقف الحافلة أمام منزله ليستقلها أو لينزل منها .

املعياران الوحيدان اللذان يقبل بهام هذا الطلب هام:

• عدم موافقة مسافة السري للمعايري املحددة يف املنطقة التعليمية؛

• عدم استيفاء موافقة املحطة لرشوط السالمة.

 النقل املدريس
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 مسؤوليات أولياء األمور بشأن الحافالت  املدرسية

 إّن سالمة التالميذ أثناء تنقالتهم مسؤولية مشرتكة. ويجب عىل جميع األطراف، مبا فيهم أولياء األمور، بذل كل الجهود لضامن أقىص قدر من السالمة يف

الحافالت  املدرسية. وعليه، يجب عىل أولياء األمور القيام باألمور التالية، عىل سبيل العد ال الحرص:

• التأكد من سالمة الطفل منذ خروجه من املنزل حتى وصوله إىل املحطة، وأثناء االنتظار

يف املحطة، ويف طريق عودته من املحطة إىل املنزل؛

• التأكد من وجود الطفل مبحطة الحافلة عىل األقل خمس دقائق قبل موعد مرور الحافلة للذهاب إىل املدرسية؛

• مراجعة قواعد السلوك وإجراءات السالمة املتعلقة بالحافالت  املدرسية مع الطفل؛

 • إخطار إدارة املدرسة يف أرسع وقت ممكن  حالة تغيري العنوان الرئييس أو الثانوي )أي بخمسة أيام عىل األقل قبل التغيري( لتفادي أي تأخري يف خدمة

االنتقال.

تالميذ كّل الصفوف من الحضانة إىل غاية الصف الثاين، الذين مل يسمح أولياء أمورهم كتابيا بإنزالهم من الحافلة

يف محطة ال يوجد بها شخص بالغ يف انتظارهم

يتم إرجاعهم إىل املدرسة وعىل أولياء أمورهم

الحضور إىل املدرسة ألخذهم.

 من املهم أن يعي أولياء األمور أن مسؤولية املنطقة التعليمية عن سالمة التالميذ تبدأ لحظة ركوب الطالب الحافلة وتنتهي لدى نزوله منها يف نهاية اليوم. أّما

مسؤولية الحفاظ عىل سالمة األطفال من املنزل إىل املحطة، ومن املحطة إىل املنزل، أوأثناء االنتظار باملحطة فهي تعود ألولياء األمور فحسب.

وإذا كان ويل األمر يخاف عىل أمن طفله أثناء ذهابه إىل املحطة أو عودته إىل املنزل، فعليه هو أن يحرص عىل وجود مرافق لطفله ليقطع هذه املسافة.

 مسؤوليات التالميذ تجاه الحافالت املدرسية

يجب عىل التالميذ أن يراعوا دامئا القوانني التالية حتى يحافظوا عىل حق التنقل بالحافلة املدرسية :

• االلتزام بالقواعد والتعليامت؛

• احرتام التالميذ اآلخرين وسائق الحافلة؛

 • احرتام امللكية الخاصة والحافلة املدرسية، علامً بأنه يف حالة حدوث أي إتالف للحافلة أو املمتلكات املوجودة عىل متنها أو يف املحطة

فسوف يتعني عىل التلميذ دفع مبلغ مايل مقابل ذلك.

 ملزيد من املعلومات عن الحافالت  املدرسية، يرجى زيارة صفحة TERMINUS عىل موقعنا اإللكرتوين عىل

HTTP://MONTERMINUS.CA  
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املعجم

امللحقات املرفقة

تعريف املصطلح حسب ما هو شائع يف كندا

 حقيبة خاصة لوضع األكل، مغلقة بشكل جيد و تحتوي عىل وجبة طعام باردة )آو غري قابلة

 للتسخني( لشخص واحد. قد تطلب إدارة املدرسة من اآلباء و األمهات تحضري وجبة األكل

الخاصة بفرتة الغداء.

 أحذية تغطي كامل القدمني وحتى الكحل و تحميهام من الربد. ويستعمل هذا النوع من

األحذية يف فصل الشتاء و أثناء الخروج.

آلة صغرية تعرف ايضا بالكباس تساعد عىل ربط الوثائق معا بشكل منظم.

وثيقة تحتوي عىل ملخص نتائج األداء املدريس لطفلكم.

 عندما تنظم املدرسة أنشطة خارج أسوار املدرسة آو خارج األوقات املقررة للصفوف

 الدراسية، يفضل ذوي التالميذ يف بعض األحيان مامرسة االستخدام املشرتك للمركبات و هي

 لجوء عدة أشخاص إىل التنقل معا باستخدام نفس املركبة خالل نفس الرحلة و ذلك عن

طريق تناوب األشخاص يف استخدام مركباتهم ويف سياقة املركبات.

الرسوال القصري يف كندا يعني الرسوال العادي.

الغداء يف كندا هو وجبة الفطور، إي الوجبة املقدمة خالل فرتة الصباح.

العشاء يف كندا، هو ما نسميه نحن وجبة الغداء، وهي الوجبة التي تقدم يف فرتة الظهر.

 العشاء الساخن هو نوع من الوجبات التي تقدمها بعض املدارس يف الظهر، هذه الوجبات

متكن طفلكم من األكل بثمن زهيد و تقدم هذه الوجبة من قبل مستخدمي املطعم املدريس.

 مالبس يرتديه الطفل خالل حصص الرتبية البدنية،  مصنوعة من أقمشة خفيفة غري

دافئة )قميص قصري/ يت- شريت و رسوال قصري مثال(.

كلمة مشتقة من اللغة االنجليزية، وتتداول يف الحديث اليومي لتعني وجبة غداء الظهر.

 رسالة مكتوبة مرسلة من قبل عضو أو من قبل لجنة مدرسية تهدف إليصال معلومة لكم.

 قد تدعوكم الرضورة،  إىل كتابة هذا النوع من الرسائل بدوركم إىل املدرس آو املدرسة لطرح

بعض األسئلة.

عندما نستعمل هذه الكلمة يف كندا فإننا نتحدث عن القفاز الواقي لأليدي.

 يقام هذا اللقاء مرتني محددتني سلفا خالل السنة الدراسية. ميكنكم من خالل هذا اللقاء

التعرف عىل املدرس او املّدرسة املرشفة عىل طفلكم و بالتايل معرفة املسار الدرايس لطفلكم.

وجبة تقدم نحو ساعة السادسة مساء.

طاقية مصنوعة من الصوف تزين أحيانا بخصالت صوفية عديدة.

مساحة جغرافية محددة مرتبطة مبدرسة معينة.

 حقيبة الغداء

املصطلح مرتجم إىل العربية املصطلح بالفرنسية

أحذية الشتاء

الدباسة

االستخدام املشرتك للمركبات

رسوال قصري

 الغداء

العشاء

العشاء الساخن

البدلة الرياضية

الغداء

املذكرة

القفازات

لقاء الوالدين مع املدرس او املّدرسة

العشاء

طاقية

املنطقة املدرسية

النرشة املدرسية

Boite à diner

Bottes d’hiver

Brocheuse

Bulletin

Covoiturage

Culotte

Déjeuner

Diner

Diner chaud

Habit de gym

Lunch

Mémo

Mitaines

Rencontre  
parents /maitre

Souper

Tuque

Zone scolaire
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 منظامت االستقبال
 فريدريكتون

جمعية فريدريكتون للثقافات املتعددة

  Association multiculturelle de Fredericton (MCAF/ AMCF)
 Téléphone : (506) 454-8292 هاتف

   mcaf@mcaf.nb.ca

منطقة مونكتون الكربى
مركز استقبال و دعم املهاجرین و املهاجرات باللغة الفرنسیة يف جنوب-رشق نوفو برونزویک  - کايف

 Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des  
 immigrants du sud-est du Nouveau-Brunswick (CAFi)

Téléphone : (506) 382-7494 هاتف 
 www.cafi-nb.org 

جمعية تعدد الثقافات يف منطقة مونكتون الكربى

   Association Multiculturelle du Grand Moncton (MAGMA / AMGM)
Téléphone : (506) 858-9659 هاتف   

 www.magma-amgm.org 

 مرياميتيش
  الجمعية مرياميتيش اإلقليمية متعددة الثقافات

  L’Association régionale multiculturelle de Miramichi
Téléphone : (506) 773-5272 هاتف

www.miramichimulticultural.com

 سانت جون
مركز تعدد الثقافات و استقبال القادمني الجدد يف سانت جون

  Saint John Multicultural & Newcomers Resource Centre
 Centre d’accueil multiculturel et des nouveaux arrivants  

de Saint-Jean (MNRC)
  Téléphone : (506) 642-4242 هاتف

  www.sjmnrc.ca

اليكم جدول مبواقع الكرتونية مفيدة:
 

منطقة الجنوب التعليمية الناطقة بالفرنسية

www.francophonesud.nbed.nb.ca

وزارة التعليم وتنمية الطفولة

www.gnb.ca/0000

االتحاد الوطني للمجالس املدرسية الناطقة بالفرنسية

 )الئحة مراكز االعتناء بالطفل و الناطقة بالفرنسية(
www.fncsf.ca/annuaire

الجمعية الفرانكفونية ألولياء األمور يف نوفو برانزويك
www.afpnb.ca

   أنشطة بالفرنسية يف منطقتك
www.francophonesud.nbed.nb.ca/boulevard.cfm

امللحقات املرفقة

مواقع الكرتونية مهمة
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