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رسالة السيدة مونيك بودرو، املديرة العامة
مرحباً بكم يف منطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية، إحدى املناطق املدرسية املتنامية واملتنوعة! من الحكمة أن تختاروا إلحاق أبنائكم مبدرسة فرنسية 

حكومية. تُعترب مقاطعة نيو برونزويك املقاطعة الوحيدة التي تتحدث بلغتني رسمياً يف كندا، 

وتعلم اللغة اإلنجليزية )لغة األغلبية( والفرنسية عىل السواء سيعود عىل أبنائكم بالنفع.

وااللتحاق باملدارس الفرنسية هو أفضل وسيلة للتمكن من اللغتني عىل نحو دائم، فنحن نوفر تعليامً مجانياً وجيداً، كام نوفر فرصاً تعليمية 

تحفيزية وقيمة للطالب. وهدفنا هو مساعدة الطالب عىل تطوير مهاراتهم، مبا يف ذلك الكفاءة اللغوية، حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم 

. الحياتية واألهداف املتعلقة مبستقبلهم املهني يف عامل دائم التغريُّ

ومدارسنا منفتحة عىل العامل ومبتكرة، وتعزز التعاون لدى األطفال، وتساعدهم عىل

استكشاف اهتامماتهم وشغفهم، وتُشدد تشديداً قوياً عىل إستيعاب الجميع وتحقيق الرفاه لهم.

كام أننا نعمل مع أولياء األمور واملجتمع املحيل يف أداء رسالتنا، ولذلك نشكركم عىل مشاركتكم يف الرحلة التعليمية ألبنائكم!

يسعدين أن أرحب بكم بالنيابة عن جميع مدارس منطقة الجنوب الفرنكوفونية

رسالة السيدة أمرية ِخرضي، منسقة خدمات استقبال ومرافقة الوافدين الُجدد

القلق تجاه انتقال أبنائهم إىل نظام مدريس جديد.

هناك عدد كبري من الطالب املهاجرين يف منطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية، واملنطقة عىل دراية بالتحديات التي تواجه الطالب 

املهاجرين وأرُسهم، ولذلك فإنها تعمل عىل تسهيل اندماجهم يف النظام املدريس عن طريق تقديم خدمات داعمة لهم.

ونحن املنطقة الوحيدة يف املقاطعة التي تتلقى متويالً مبارشاً من قبل وزارة الهجرة، واللجوء، واملواطنة الكندية )IRCC( لتقديم الخدمات 

لألرس الوافدة حديثاً.

“سعادتنا يف الرتحيب بكم!” هو شعارنا عندما يتعلق األمر بخدمات االستقبال والدعم. ويُسعدنا أن نقدم لكم هذا الدليل، الذي نأمل أن 

يجيب عىل أسئلتكم عن النظام التعليمي يف مقاطعة نيو برونزويك وأن يسهل اندماجكم يف مجتمعكم املحيل الجديد.

إن كنتم بحاجة إىل مساعدة، فريقنا دامئا يف الخدمة   

نتّمنى لكم قراءة ممتعة  

VOUS ACCUEILLIR, AVEC PLAISIR!
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حقائق عن منطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية:

أكرب منطقة بها مدارس تُعلِّم باللغة الفرنسية يف مقاطعة نيو برونزويك	 

بها 37 مدرسة موزعة عىل منطقة شاسعة تغطي الجزء الجنويب من املقاطعة	 

موطن لـ15341 طالباً، من ضمنهم 1274 طالباً من أرُس مهاجرة	 

يشمل أكرث من 52% من الطالب الناطقني بالفرنسية الذين يعيشون يف مقاطعة النيو 	 
برنزويك

بها 4000 موظف دائم وبديل، من ضمنهم نحو 1200 ُمعلمة ومعلم	 

بها 171 دور حضانة، مبا يف ذلك 141 دور حضانة تعليمية، و30 دوور حضانة عائلية،	 

أكرث من 1536 رشيك متطوعاً و923 رشيكا مايل يساعد املنطقة عىل أداء مهمتها.	 

خدمات الرتحيب والدعم للوافدين الجدد

مهمة منطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية 

نظرة منطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية

يلتزم املوظفون،بتحسني أدائهم اليومي وتحسني 
الهدف التطلُّعي لنظام التعليم الفرانكفوين منطقة املدارس الفرنكوفونية الجنوبية.

يف مقاطعة نيو برونزويك

التسجيل

ابتداء من اليوم، جميع الطالب متحمسني وسعداء 
بالذهاب إىل املدرسة للتعلم واملشاركة يف تحسني 

العامل من حولهم.
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تحسيس كل طالب عىل املساهمة يف تحقيق نجاحه 
تعليمياً، وبناء هويته األكادية والفرنكوفونية ويف 

تطوير درجة رفاهه إجامالً.

أرقام الطالب املسجلني الوافدين الُجدد
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القيم التنظيمية والعقيدة
يف منطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية، يأيت نجاح كل طالب عىل املستويني التعليمي والشخيص يف صميم هدفنا. فنحن نؤمن بعقيدة تقوم عىل 

خمس قيم تنظيمية تسرتشد بها إجراءاتنا اليومية يف إطار سعينا الدؤوب لتحقيق رسالتنا كمواطنني يسعون نحو تحقيق ذلك املُبتغى:

التعاون

ا�سؤولية تحمل 

لشغف ا

ا�نفتاح

ا�بتكار

   ا�بتكار و الشغف � خدمة التعليم
 إننا نقدر الشغف داخل تنظيمنا، فالشغف يوقظ

ا�بداع، والتفك�ر والتدب�ر، وا�بتكار، ويفتح ا�ذهان، ك�
 أننا نخلق �نفسنا فرصاً �ستكشافها، والتعب� عنها، 

وتسخ�ها لخدمة البيئة ا�درسية

ر العمل  نؤمن إ¨اناً راسخاً بأن � ا�تحاد قوة. ومن ثم، فإننا نُقد�
 الج�عي، والتشاور، وتشارك أفضل ا��رسات، ك� أننا نُظهر تضامننا
من خ³ل تقدير مساه�ت بعضنا البعض ونعمل ع° ا�ضافة إليها

 كلنا آذان صاغية وأذهاننا منفتحة، ك� أننا
 منفتحون ع° العاº، ونح¹م ا�خت³ف في� ب¶
 الثقافات والتنوع، ونؤمن بحتمية التغي�، ك�

أننا جاهزون لخوض تجارب جديدة

 نحن ندرك ونتحمل مسؤولية كل فعل نقوم به وكل كلمة نتفوه بها، ك� أننا نفي بالتزاماتنا ، ونُنفذ
 اس¹اتيجيات تحسينية لتوف� أع° جودة ممكنة من التعليم للط³ب. إن ا�هنية، والدقة، وا�ُساءلة هي

ا�شياء التي تستن� بها كل ا�جراءات التي نتخذها

 نحن مبتكرون، ونسعى للتعلم دوماً ما حيينا، ك� أننا ع°
 اتصال بالعاº، ونضع ا�ستقبل صوب أعيننا، ونسعى جاهدين
 للتطوير من أنفسنا باستمرار، فض³ً عن أننا نتصدى للتحديات

 ونصنع منها فرصاً ل³بتكار. ونحن، كُصنÌاع للتغي�، نُرحب با�فكار
 وا��رسات الجديدة، حتى إن توجب علينا ا�جازفة من أجل

استكشاف ما � نعرفه
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يعترب نجاح الطالب يف املدرسة هو محور تركيزنا الرئييس، وتحقيقاً لهذه الغاية، نسعى جاهدين إىل  توفري بيئة 
مواتية للطالب للتعلم والنمو. تؤدي خدمات االستقبال والدعم دوراً محورياً يف نجاح الوافدين الُجدد من الطالب،

ونسعى إىل أخذ احتياجات الطالب بعني االعتبار، سواء كانت لغوية أو غري لغوية، ونقدم خدمات تُعني الطالب 
عىل تحقيق النجاح واالزدهار يف بيئتهم الجديدة

خدمات استقبال ومرافقة الوافدين الُجدد

األهداف:

- جعل الطالب واآلباء/أولياء األمور أكرث إملاماً بالثقافة الكندية 

ونظام املدارس الفرنكوفونية يف مقاطعة نيو برونزويك.

- حثهم عىل املشاركة يف األنشطة املدرسية وتعزيز درايتهم مبوارد 

املجتمع املحيل.

- خلق اإلحساس لديهم باالنتامء إىل مجتمعهم املحيل الجديد.

- دعم الشباب من الوافدين الُجدد يف تحقيق النجاح تعليمياً 

ومساندة خططهم املهنية والحياتية.

- إدماج اآلباء وأولياء األمور يف شتى جوانب املجتمع الكندي 

وإتاحة الفرص لهم المتالك املهارات الالزمة لدعم خطط أبنائهم 

التعليمية  و املهنية.

- تعزيز القدرة االستيعابية واملهارات لدى موظفي املدارس 

ليتمكنوا من دعم إدماج الوافدين الُجدد يف النظام املدريس.

)TÉÉ( برنامج أخصائيي االستقرار املدريس

مهمة برنامج أخصائيي االستقرار املدريس هي تسهيل اندماج الوافدين الُجدد من الطالب ونجاحهم تعليمياً يف منطقة مدارس 

الجنوب الفرنكوفونية، وتشجيع انخراطهم وانخراط أرسهم يف الحياة املدرسية وأنشطة املجتمع املحيل:

أخصائيو االستقرار املدريس يف خدمتكم!

- يوفر هؤالء األخصائيون دعامً ألولياء أمور الوافدين الُجدد يف 

تسجيل أبنائهم يف املدار س

- يعقدون جلسات معلوماتية لرشح النظام املدريس واملعيشة يف 

كندا.

ون أولياء األمور مبعلومات عن الربامج املدرسية والشبه املدرسية. - ميدُّ

ون الشباب وأولياءهم باملعلومات والتوجيه، بطريقة متواصلة،  - ميدُّ

فيام يخص االستقرار واالندماج يف الحياة املدرسية.

- يُوجهون أولياء األمور واألرس إىل الخدمات واملوارد املتاحة يف 

املدارس واملجتمع املحيل.

مون ألولياء األمور وموظفي املدارس خدمات  - يقدِّ

املرافقة والتوعية بالثقافات املتعددة.

خلق الصالت مع املجتمعات املحلية

 - ينظمون أنشطة اجتامعية وثقافية للشباب وأرسهم من أجل 

مساعدتهم عىل استكشاف بيئتهم الجديدة وإنشاء عالقات يف 

مجتمعهم املحيل.

- يساعدون الشباب من الوافدين الُجدد عىل االنخراط واملشاركة 

بجدية يف األنشطة املدرسية.

 - يقومون بخلق مساحات تبادل والتواصل مع الطالب 

وأولياءهم.

- يشجعون مشاركة الشباب وعائالتهم يف األنشطة املدرسية، 

الشبه املدرسية ويف أنشطة املجتمع املحيل.

- ينظمون أنشطة تُعزز وجود بيئة مدرسية مضيافة ومحققة 

لالندماج للطالب وأرسهم من الوافدين الُجدد.

Vous accueillir,
avec plaisir!

Programme des travailleurs
d’établissement dans les écoles
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برنامج اكتساب اللغة

تعلُّم اللغة عامل أسايس يف اندماج الطالب املهاجرين. لذا فإن النجاح التعليمي لهؤالء الطالب ال 

يعني تعلُّم اللغة فحسب، وإمنا يتطلب نهجاً أكرث شمولية لتلبية احتياجاتهم للتكيُّف واالندماج يف 

بيئتهم الجديدة.

بالنسبة لغري للناطقني باللغة الفرنسية أو األنجليزية تُتاح برامج اكتساب اللغة املوجهة لهذه الفئة 

يف شكل ُمخيامت صيفية وفصول دراسية تتمتع بالديناميكية خالل السنة الدراسية، وهذه الربامج 

تكميلية للتي تقدمها بالفعل املنظامت متعددة الثقافات يف املجتمع املحيل. عالوة عىل ذلك، تتوفر 

دورات جديدة لتعلم اللغة الفرنسية كلُغة إضافية لطالب املدارس الثانوية الذين مل يكونوا متحدثني 

بالفرنسية عند التحاقهم بالنظام الفرانكفوين.

يدعم العون الرتبوي الوافدين الُجدد، من خالل االلتقاء باملعلمني وموظفي دعم التعلُّم، من أجل 

تحسيسهم بواقع الطالب الوافدين الُجدد واحتياجاتهم. وتعترب هذه اللقاءات فرصة قيّمة للحديث 

حول التنوع الثقايف وتبادل املراجع.

كام أن هناك برامج تعلم اللغة موجهة خصيصا لألطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة. انظر الصفحة 22.

كريستيان كاميلريي عضو يف فريق 

أخصائيي االستقرار املدريس. يؤمن 

بأهمية مساعدة الوافدين الُجدد عىل فهم 

قوانني مجتمعهم املحيل الجديد، حتى يتسنى 

لهم التعرف عىل ُمجرياته، ومن ثم تقدير الرثاء 

الذي يتميز به. ومن شأن ذلك أن يسمح لهم 

باكتساب املعارف وتقاسمها يف الوقت ذاته.

ملزيد من املعلومات حول أخصائيي االستقرار 

املدريس، وبيانات االتصال بهم، واملدارس 

التي يخدمونها، يُرجى زيارة املوقع 

اإللكرتوين ملنطقة املدارس الفرنكوفونية 

.)francophonesud.nbed.nb.ca(الجنوبية
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النظام التعليمي يف مقاطعة نيو برونزويك
يف كندا، تقع مسؤولية التعليم عىل عاتق املقاطعة. يف مقاطعة نيو برونزويك، تتحمل وزارة التعليم وتنمية الطفولة املبكرة  مسؤولية  وضع الربامج الدراسية وتقديم خدمات التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة.

ونظراً ألنها املقاطعة الوحيدة التي تتحدث باللغتني الرسميتني يف كندا، فان مقاطعة النيوبرانزويك ووزارة التعليم وتنمية الطفولة املبكرة التابعة لها، متلكان قطاعي تعليم مستقالن: قطاع ناطق باللغة الفرنسية، وقسم 

للناطقني باللغة اإلنجليزية.

 التعليم إجباري لألطفال ابتداء من سن 5 سنوات )أي األطفال الذين بلغوا سن 5 سنوات يف تاريخ 31 ديسمرب( إىل غاية سن 18 عام، أو إىل غاية حصولهم عىل شهادة التخرج من املدرسة الثانوية )بإمكان الطالب البقاء يف 

الثانوية إىل غاية سن21(. املدارس مصنفة إىل طورين وذلك حسب سن األطفال، الطور االبتدايئ من الروضة إىل غاية الصف الثامن،الطور الثانوي من الصف التاسع إىل غاية الصف الثاين عرش.

مجالس الرتبية الخاصة بكل منطقة

لكل منطقة مدرسية مجلس تعليم )CED( خاص بها يتألف من مسؤولني محليني 

ومنتخبني باالقرتاع العام.

مجالس التعليم الخاصة بكل منطقة مسؤولة عن: 

تحديد توجهات املنطقة املدرسية وأولوياتها	 

تحديد كيفية عمل املنطقة وعمل املدارس التابعة لها من الناحية اإلدارية	 

ضامن وصول رغبات وشواغل أولياء األمور واملجتمع املدريس للحكومة 	 

املناطق املدرسية
توجد ثالث مناطق مدرسية فرنكوفونية يف مقاطعة نيو برونزويك. يعيش أكرث من %52 من الطالب الناطقني 

بالفرنسية يف منطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية التي تغطي الجزء الجنويب من املقاطعة بالكامل، فضالً عن 

كونها أكرب منطقة بها مدارس فرنسية يف مقاطعة نيو برونزويك.

 :املناطق املدرسية مسؤولة عن:

تسيري املدارس وضامن رسيانها عىل مستوى إقليم محدد،	 

تحديد طريقة السري اإلداري ملنطقة املدارس الفرنكوفونية واملدارس التي تشكل منطقة املدارس.	 

خلق بيئة تعلُّم مكيفة، وشاملة تُعزز بناء الهوية	 

ضامن توافُق التعلُّم مع األهداف الوزارية	 

تسيري التسجيالت،النقل املدريس، والكافرتيات، والبنية التحتية، وما إىل ذلك. 	 

لجان أولياء التالميذ

تدعم لجنة دعم مدريس ُمشكَّلة من أولياء األمور، املدرسة يف 

تسيري أعاملها. كام أنه من املمكن تشكيل لجان أُخرى ُمشكَّلة 

من أولياء األمور ملساعدة املدارس يف تنفيذ مبادراتها.
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األنظمة التعليمية

هناك مناذج تعليمية عدة مطبقة عرب مختلف أنحاء العامل، فلكل بلد خصائصه. سيساعدكم هذا الرسم البياين عىل فهم، بشكل أفضل، طريقة سري النظام املدريس يف 
مقاطعة نيو برونزويك مقارنًة بالنامذج األخرى عرب مختلف أنحاء العامل.

ملاذ إختيار التعليم الفرنكوفوين ?

أفضل طريقة تساعدون بها أبناءكم عىل إجادة لغتني هي إرسالهم إىل مدرسة فرنكوفونية، ملا نسكن 

يف منطقة أين نسبة املتحدثني باللغة الفرنسية قليلة، تصبح فرص تعلم اللغة اإلنجليزية أكرب من 

الفرنسية، ألن أبناءكم سيكونون أكرث عرضة للتحّدث باللغة اإلنجليزية

يف منطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية، سيتلقى أبناؤكم تعليامً عايل الجودة باللغة الفرنسية 

وسيشاركون يف األنشطة الثقافية التي ستساعد عىل بناء هويتهم األكادية والفرنكوفونية،

كام أنه سيُساهم يف خلق اإلحساس باالنتامء إىل مجتمعهم املحيل الجديد فيهم وتعلمهم اللغتني 

الرسميتني املستخدمتني يف كندا.

“تعلمت الفرنسية برسعة فائقة.”
ثيو مارتني )الصف الثالث(

من أصل برازييل
École Le Sommet، مبدينة مونكتون مدرسة لو سومِّي

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ÉP ÉP

 Primaire Secondaire ÉP

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 6 5 4 3 2 1 T ÉP ÉP

 Primaire Collège Lycée ÉP

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ÉP2 ÉP

 Grundschule (Primaire) Gymnasium ou Gesamtschule (Secondaire) 
ÉP *parfois jusqu'à la 6e *il existe d'autres cheminements

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ÉP ÉP

 Primaire Secondaire ÉP

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 ÉP ÉP

 Primaire Transition Sec. degré 1 Sec. degré 2  ÉP    (gymnase) 

الحد ا�د� للعمر

ا�ستوى الدرا�

البلدان

كندا
نيو برنزويك

النظام الفرن�

أ�انيا

بلجيكا

سوي ا
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تحتاج مقاطعة نيو برونزويك إىل يد عاملة هائلة، فنحن نعيش يف عرص يتسم بالتسارع، حيث يتغري العامل

 والتكنولوجيا بوترية رسيعة. ومن أجل تلبية احتياجات املجتمع، نحتاج إىل النهوض بجيل قادم ُمتفاعل، وُمبتِكر، وماهر، ومرن، وقادر عىل مواجهة األزمات والتعايف منها. 

منهجنا التعليمي

سياسة اإلنجاز الخاصة مبنطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية

لدى منطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية سياسة إنجاز خاصة بالنظام التعليمي 

تشمل كل األطفال والشباب، منذ والدتهم وحتى تخرجهم يف املدرسة الثانوية. 

والهدف من هذه السياسة هو ضامن أن كل طالب يف منطقتنا سيُحقق ما ييل عند 

إمتام دراسته : 

بلوغ أعىل مستوى من الكفاءة يف جميع املجاالت، بناًء عىل قُدراتهم	 

التحدث باللغة الفرنسية بطالقة، واالعتزاز بالرتاث والثقافة األكادية	 

تنمية املهارات التي تساعدهم عىل تحقيق أهدافهم الحياتية واملهنية.	 

خطة تعليمية مدتها 10 سنوات

خالل وضع خطتها التعليمية التي تستمر عىل مدار 10 سنوات، حددت حكومة مقاطعة نيو برونزويك 

أولوياتها للرتكيز عىل الطفولة املبكرة، واإلملام بالقراءة والكتابة، والقدرة عىل الحساب، والتخطيط للحياة 

املستقبلية واملهنية للطالب.

يُركز الهدف األول من الخطة عىل وضع خطط االستعداد لدعم الحياة املستقبلية واملهنية للطالب، ويُشدد 

عىل تنمية كفاءات الطالب. ومُتثل هذه الكفاءات التي تم تحديدها مهارات مستدامة، واجتامعية، وإدراكية، 

ومعرفية، واتصالية تدوم مع الطالب وتُفيدهم طوال حياتهم.

وحسب ما ورد يف مواصفات التخرج للوافدين الُجدد من الطالب يف مقاطعة نيو برونزويك، يُؤمل أن يصبح 

الطالب مواطنني متفاعلني وصالحني، يتمتعون بحياة صحية ومتوازنة.

حركة املدارس األهلية لريادة األعامل 

تعترِب املنطقة حركة املدارس األهلية لريادة األعامل إحدى وسائلها املفضلة 

لتعزيز تنمية كفاءات الطالب.

تهدف حركة املدارس األهلية لريادة األعامل إىل أن يكون توجه املدارس 

قامئاً عىل العمل املجتمعي وريادة األعامل، وليس هذا ألغراض ربحية، وإمنا 

الغرض منه توفري فرص للطالب لتنمية مهارات ريادة األعامل.

وتعزز فرص التعلم التجريبي بناء الهوية وتحقيق األهداف الحياتية واملهنية 

من خالل مساعدة الطالب عىل استكشاف مواطن قوتهم، والتحديات 

التي يواجهونها، وشغفهم، واهتامماتهم، وتنمية قدرتهم عىل االستقالل، 

ومهاراتهم، وقدرتهم عىل مواجهة األزمات والتعايف منها، وإحساسهم 

باالنتامء، وذلك من خالل خوضهم تجارب متنوعة يف املجتمع املحيل.

املبادرات املُعززة لإلبداع واالبتكار

يُتيح العديد من املرشوعات للطالب استخدام األدوات التكنولوجية الستكشاف مواطن 

اإلبداع لديهم وحثهم عىل االبتكار. ويشجع نهجنا تجاه التعليم املعلمني عىل العمل مع 

ين. التكنولوجيا يف خدمة التعلُّم. الطالب يف مرشوعاتهم كمرشدين وُميرسِّ

مبادرتنا “S’entr’Apprendre” هي عبارة عن مرشوع ضخم يهدف إىل مساعدة الطالب عىل 

أن يصبحوا أكرث جدية يف مشاركاتهم وانخراطهم يف رحلتهم التعليمية من خالل نهج تربوي 

ومبتكر يُركز عىل تطوير كفاءات الطالب. ولنتمكن من رصد التقدم املُحرز يف املرشوع، 

نستعني مبُكوِّن بحثي رئييس مدعوم من ِقبل باحثني من داخل كندا وخارجها. 
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التميُّز يف األداء

نضع سعينا للتحسني باستمرار نصب أعيننا، ولهذا فإن نظام إدارة 

التميُّز يف األداء هو جزء ال يتجزأ من ثقافتنا التنظيمية يف املنطقة. 

ويف كل عام، مُتكننا مشاريع التحسني من تعزيز النجاح التعليمي، 

كذلك و التغلب عىل التحديات الكبرية التي نواجهها يف مجاالت 

ُمختلفة عىل الصعيدين اإلداري واللوجستي.

جينيت بورك، امرأة شغوفة بعملها وتركز عىل 

األفعال ال األقوال، وهي أيضاً معلمة يف مدرسة 

جراند-ديج )École Grande-Digue(. يشارك طالبها 

لم حقيقي وهادف. بصفتها معلمة توفر  يومياً يف تعُّ

الدعم التعليمي للطالب، تدعم بورك تفرُّد كل 

طفل، ومن ثم تبني عىل مواطن قوتهم، وتضمن 

تطويرهم السرتاتيجيات ومهارات التعاون والدعم 

املشرتك التي ستُفيدهم طوال دراستهم.

“الهواء نظيف يف كندا. شعرنا جميعاً 
اء عند وصولنا إىل هنا.” بأننا أِصحَّ

ُسوا سونغ )الصف الخامس(
من أصل كوري

 ،École Le Sommet ي مدرسة لو سومِّ
مونكتون مبدينة 

“أشعر بالفخر لقدريت اآلن 
عىل التحدث بالفرنسية 

معاً.” واإلنجليزية 

ريا سونغ )الصف الرابع(
من أصل كوري

 مدرسة لو سومِّي
 ،École Le Sommet

مونكتون مبدينة 
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الصحة والرفاه

الصحة والرفاه هام أساس عملية التعلُّم. لذلك، فمن أولويات مدارسنا تهيئة ظروف ُمواتية من أجل 

إتاحة وخلق مناخ درايس إيجايب وبيئة تعلُّم آمنة وصحية للطالب.

غرس التأمل الواعي

تُظِهر منطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية انفتاحها من خالل استكشاف مناهج مبتكرة معنية برفاه 

الطالب، ويشمل ذلك تعليمهم كيفية التأمل الواعي. ميارس املعلمون يف العديد من املدارس أسلوب 

التأمل الواعي مع طالبهم من خالل التأمل والتنفس الواعي، ومن خالل استكشاف مزايا اليوغا 

والتدريب عىل التعبري عن امتنانهم ملا يف حياتهم من نِعم.

ففي عرص يتسم بالتسارع ويرفع من سقف توقعات البرش، يجد العديد من الطالب صعوبة يف 

االتصال مع الذات والحفاظ عىل اتزانهم. لهذا السبب، فإن التأمل الواعي يساعد الطالب عىل تهدئة 

أنفسهم، وتركيز اهتاممهم عىل التعلُّم، والشعور بالراحة أكرث، وتحسني عالقاتهم مع اآلخرين.

الحياة الدراسية

ر االنسجام بني التالميذ لتقليل من التنمُّ

تستخدم منطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية اسرتاتيجيات موجهة نحو خلق بيئة تَعلُّم داعمة وتشجيع الطالب 

ر. من بني هذه االسرتاتيجيات مبادرة الِوئام  عىل احرتام بعضهم البعض، بحيث ال يكون هناك أي مساحة للتنمُّ

فيام بني الطالب التي أثبتت نجاحها ِبجدارة.

ر يف البيئة املدرسية بصورة  تهدف هذه املبادرة إىل تأهيل موظفي املدارس ليتمكنوا من السيطرة عىل التنمُّ

أفضل، ومساعدة الطالب عىل تحسني ثباتهم وقدرتهم عىل مواجهة األزمات والتعايف منها.  

الدعم خدمات 

 جميع املدارس يف املقاطعة مجهزة لتشمل الجميع، فضالً عن أن خدمات دعم التعلُّم متاحة. تلتقي فرق 

االسرتاتيجيات أسبوعياً لتحديد الطالب الضعفاء وتحديد أفضل وسيلة لدعمهم. وسواء كان هذا الدعم عىل 

شكل مساندة من شخص بالغ موضع ثقة، أو عن طريق حضور جلسات فردية أو جامعية مع ُمعلم يوفر 

ه، يوجد لدى املدارس عملية تُطبق لدعم جميع الدعم التعليمي للطالب، أو ُمامرس الدعم السلويك، أو ُموجِّ

 الطالب املحتاجني لإلرشاد فيام يتعلق باملشاكل التي تتعلق برفاههم.

ومن خالل منوذج تقديم الخدمات املتكاملة  , )PSI(,تقوم األطراف املعنية يف قطاعات التعليم، والصحة 

العقلية، والتنمية االجتامعية، والسالمة العامة، بالعمل سوياً بطريقة متناسقة، للوفاء بتلبية احتياجات طالب 

املنطقة واألطفال قبل سن الدراسة عىل نحو أفضل تتألف ِفرق دعم األطفال والشباب  )EJ( التابعة لنموذج 

تقديم الخدمات املتكاملة من أخصائيني نفسيني يف مجال الصحة املدرسية والعقلية، وأخصائيني اجتامعيني يف 

مجال الصحة املدرسية والعقلية، 

وأخصائيني يف مجال املجتمع املحيل والتعليم، وأخصائيني يف التعليم، ويعمل هؤالء املختصون بالتعاون 

مة عرب املدارس وِفرق دعم األطفال  مع األرس، واملوظفني، وهيئات املجتمع املحيل تتوفر خدمات الدعم املُقدَّ

والشباب باملجان، ولكن تُتاح أيضاً خدمات مامثلة مقابل رسوم يف القطاع الخاص. 
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الفنون والثقافة 

الفنون والثقافة عنرصان أساسيان لبناء الهوية

تُنظِّم املدارس يف منطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية برامج ثقافية ثرية ومتنوعة، مبا يف ذلك الفنون التمثيلية، 

ومعارض الكتب، واملهرجانات األدبية والسينامئية، واألنشطة املنظمة عرب برامج الرشاكة مع الفنانني واملدعومة من إدارة 

تعليم وتنمية الطفولة املبكرة.

تُبنى الهوية الثقافية من خالل توفري فرص تعلُّم جادة للطالب. وتعزز الفنون والثقافة بناء الهوية الفرنكوفونية، مع 

متكني الطالب من خلق عالقة إيجابية مع اللغة الفرنسية وإحساسهم باالنتامء إىل الثقافة األكادية.

النشاطات شبه املدرسية و النشاطات التكميلية للربنامج الدرايس 

تلعب األنشطة الثقافية والرياضية دوراً مهامً يف الحياة املدرسية ويف التجربة اإلجاملية للطالب. تسمح هذه األنشطة، 

التي ميكن أن تُقام خالل اليوم الدرايس وبعده، للطالب بتطوير مهاراتهم واالستمتاع أثناء إنشاء شبكة التواصل 

االجتامعي الخاصة بهم يف آن واحد.

يُتوقع من أبنائكم اتباع نفس قواعد السلوك املُتبعة يف املدرسة أثناء مشاركتهم يف هذه األنشطة. تحتفظ املدرسة بحقها 

يف تحصيل األموال لتمويل هذه األنشطة. فإذا مل يكن لديكم القدرة عىل الدفع، فبإمكانكم التواصل مع مدير املدرسة 

الذي ميكنه تقديم املساعدة.

بالنسبة للطالب يف املرحلة االبتدائية، ستطلب املدرسة منكم التوقيع عىل موافقة كتابية للسامح 

ألبنائكم باملشاركة. بالنسبة لألنشطة التي تُقام خالل اليوم الدرايس، ستوفر املدرسة وسائل 

نقل للطالب، ولكن بالنسبة لألنشطة التي تُقام خارج ساعات الدوام املدريس، يتوىل 

أولياء األمور مسؤولية انتقاالت أبنائهم.

وبالنسبة إليف دويس، وهو مسؤول تعليمي تشمل مسؤولياته بناء 
الهوية، فإن اختيار مدرسة فرنسية يتيح لألطفال إمكانية الوصول إىل 

أنشطة وتجارب ثرية ومتنوعة ولها القدرة عىل جذبهم، ال يقترص 
عىل زيادة علمهم فحسب، بل إثراء هويتهم وزرع الفخر فيهم 

يف الوقت ذاته.

إيف دويس، مسؤول تعليمي تشمل مسؤولياته بناء الهوية.
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املرحلة االبتدائية )من الروضة حتى الصف الثامن(

يبدأ األطفال التعليم االبتدايئ يف سن الخامسة( أي عندما يبلغون خمس سنوات يف 31 ديسمرب/

كانون األول ). تتوىل وزارة تعليم وتنمية الطفولة املبكرة مسؤولية تطوير النظام التعليمي، يف 

حني تتوىل املناطق املدرسية واملدارس مسؤولية تحديد كيفية تحقيق أهداف النظام.

تقوم املدارس بتدريس املواد التالية: اللغة الفرنسية، والدراسات االجتامعية، وتعليم الفنون )مبا يف 

ذلك الفنون البرصية واملوسيقى(، والتنمية الشخصية واالجتامعية، والرتبية البدنية، والرياضيات، 

والعلوم والتكنولوجيا، واللغة اإلنجليزية كَلُغة ثانية. املنهج املعمول به متعدد التخصصات، يرمي 

إىل ادماج املواد التعليمية. 

املدرسة الثانوية )من الصف 9 إىل 12

تُقدم املدرسة الثانوية برنامجاً تعليمياً يتألف من 40 وحدة معتمدة من الصف 9 إىل الصف 12.

املجموع الساعايت لكل مادة من السنة 9 إىل غاية السنة 12هو 93.5 ساعة دراسة ما يعادل 

وحدة )01(معتمدة واحدة. معظم املواد يدرسها الطالب لفصل واحدة خالل السنة الدراسية 

)93.5 ساعة = وحدة معتمدة واحدة(، لكن هناك بعض املواد األخرى يأخذها الطالب طول 

السنة الدراسية )187 ساعة = وحدتني معتمدتني(.

من أجل النجاح يف مادة معينة، يجب عىل ابنكم الحصول عىل عالمة ال تقل عن %55. و 

للحصول عىل

 شهادة التخرج من الثانوية العامة، يجب أن ال يقل مجموع الوحدات املعتمدة املتحصل عليها 34 وحدة، منها 

25 وحدة معتمة إجبارية و 9 وحدات معتمدة اختيارية .من بني املواد اإلجبارية نجد :

اللغة الفرنسية- 7 وحدات معتمدة إجبارية

اللغة اإلنجليزية كلُغة ثانية–وحدتني إجباريتني 

الرياضيات

مينح للطالب أكرث من مسار واحد يف الرياضيات ابتداًء من الصف العارش، ويتضمن كل مسار محتوى محدداً 

موجهاً لتلبية احتياجات الطالب واهتامماته بناًء عىل أهدافه الحياتية واملهنية.

A املسار
هذا املسار موجه للطالب الراغبني يف مواصلة التعليم ما بعد الثانوي )الجامعة أو املعاهد، أين يتطلب األمر 

معارفعامة يف الرياضيات( أودخول سوق العمل مبارشة.

Bاملسار
هذا املسار موجه للطالب الراغبني يف مواصلة التعليم ما بعد الثانوي )الجامعة أو معهد( أين يتطلب األمر 

معارف تقنيةيف الرياضيات،مينح هذااملسار منهج منتظم يرتكز عىل حل املسائل.

Cاملسار
هذا املسار موجه للطالب الراغبني يف مواصلة التعليم ما بعد الثانوي )الجامعة أو الكلية( أين يتطلب األمر 

معارف جذرية يف الرياضيات النظرية.تتاح الفرصة للتلميذ خالل هذا املسار، لتطوير التفكري املجرد ومهارات 

النمذجة يف الرياضيات، كام يقوم عىل تعلُّم حل املسائل، مع الرتكيز بشكل كبري عىل الجرب والهندسة.

الحياة الدراسية
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البكالوريا الدولية

برنامج البكالوريا الدولية )IB( هو برنامج صارم يستمر ملدة عامني، وهو قائم عىل أساس التقييم من خالل االمتحانات، مع خضوع 

الطالب لتقييامت داخلية وخارجية موجهة للفئة العمرية ما بني 16 و19 عاماً.

مينح الربنامج سلسلة متصلة من التعليم الدويل، وذلك بتحسيس التالميذ بالواقع الدويل، ويشجعهم عىل التفكري خارج نطاق بيئتهم 

الحالية.

 )École Mathieu-Martin( م برنامج البكالوريا الدولية يف منطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية حرصياً يف مدرسة ماثيو-مارتن يُقدَّ

يف مدينة دييب ومدرسة سانت-آن )École Sainte-Anne( يف مدينة فريديريكتون، ولكنه ُمتاح لطالب املدارس الثانوية األخرى يف 

املنطقة.

Pبرنامج – رياضة-فنون-دراسة

يُتاح برنامج يجمع بني الدراسة ومامرسة األنشطة الرياضية والفنون لطالب منطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية، وهو برنامج يتم 

.)Académie Sports-Arts-Études de l’Atlantique( تنظيمه برشاكة مع األكادميية األطلسية للدراسة، والرياضات، والفنون

م هذا الربنامج الذي ينمو بشكل مطرد يف مدارس مختارة يف املنطقة، وهدفه تكملة عملية التعليم النظامي للطالب، إذ يُتيح  يُقدَّ

للطالب الذين يظهرون اهتامماً شديداً بالفنون أو الرياضات تطوير مهاراتهم يف تلك املجاالت، مع االستمرار يف إحراز درجات عالية 

يف دراساتهم األخرى يف الوقت ذاته.

بيانات التواصل للحصول عىل معلومات أُخرى:

academiesae.com | info@academiesae.com | 506-229-5061 

“أنا ُمنضم لفريق كرة القدم باملدرسة، وقد قمت بتكوين 
صداقات كثرية.”

معاذ الحاريث )الصف الثانوي(
ماثيو-مارتن  مدرسة 

)École Mathieu-Martin( مبدينة دييب

DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 15
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التقويم الدرايس 

تتكون السنة الدراسية من 195 يوماً لتبدأ من سبتمرب/أيلول وتنتهي يف يونيو/حزيران. ويتم إصدار التقويم 

الدرايس للعام املُقبل يف يونيو/حزيران، ويوضح تواريخ بدء ونهاية الحصص الدراسية، باإلضافة إىل العطالت 

وأيام اإلجازات اإلضافية، مثل:  

العطالت الرسمية، وعطلة عيد امليالد، وإجازة مارس/آذار	 

اجتامعات أولياء األمور مع املُعلمني، وأيام التطوير املهني للعاملني يف املدارس	 

األيام الرتبوية أو اإلدارية	 

إلغاء الحصص الدراسية عند هبوب العواصف	 

يشهد املناخ يف كندا هبوب العواصف الشتوية يف الفرتة ما بني نوفمرب/ترشين الثاين وأبريل/نيسان، التي تجرب 

املدارس يف بعض األحيان عىل اإلغالق. يتم اإلعالن عن إغالق املدارس بسبب سوء األحوال الجوية يف حوايل 

الساعة السادسة صباحاً عىل محطات اإلذاعة املحلية، وعىل موقع املنطقة عىل شبكة اإلنرتنت، تحت عنوان 

Retards et fermetures  )التأجيالت واإلغالقات(.  ميكنكم الطلب من املدرسة بإخطاركم شخصياً عند تأخر 

الحافالت وإغالق املدرسة يف حال هبوب العواصف.

االشرتاكات املدرسية

التعليم الحكومي يف مقاطعة نيو برونزويك مجاين، ولكن لتغطية التكاليف املرتبطة مبختلف األنشطة 

الثقافية والتعليمية التي تُقام خالل العام الدرايس، سيطلب منكم دفع مبلغ ضئيل من املال يف بداية السنة 

الدراسية.

يرتاوح املبلغ بني 30 و60 دوالراً للطالب الواحد، حسب األنشطة املخطط لها. إذا مل تكن لديكم القدرة عىل 

الدفع، فبإمكانكم التواصل مع مدير املدرسة، ولن يُعاقَب أي طالب ألسباب مالية.

املستلزمات  املدرسية

إذا كان لديكم أطفال يف مدرسة ابتدائية، فستتلقون قامئة تفصيلية باملستلزمات املدرسية التي يحتاجونها 

قبل بداية السنة الدراسية، مع العلم بأن بعض املدارس تتحمل مسؤولية رشاء املستلزمات املدرسية مقابل 

مبلغ ُمعنيَّ من املال.

 بالنسبة إىل املدارس الثانوية، سيقوم املعلمون بإبالغ الطالب يف األيام الدراسية األوىل باملواد التي

يحتاجون إليها.

تُوفِّر معظم املتاجر الكبرية املستلزمات املطلوبة من الطالب. من املهم كتابة اسم ابنكم عىل أغراضه 

املدرسية، حتى يتمكن من اسرتجاعها يف حالة فقدانها. بإمكانكم تعيني األدوات بواسطة سيالة ملونة. 

سيتسلم الطالب كتبه املدرسية يف بداية العام الدرايس، مع العلم بأن الكتب املدرسية ملك للمدرسة حيث 

تتم فقط إعارتها للطالب. يتعنيَّ عىل طالب الصفوف االبتدائية إعادة الكتب يف نهاية السنة الدراسية، وعىل 

طالب الصفوف الثانوية إعادتها يف نهاية كل مادة )مساق( بنفس الحالة التي تسلموها بها.

الحياة الدراسية
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األدوات التكنولوجية

ال يحتاج طالب املدارس االبتدائية إىل األدوات التكنولوجية، لكن نظراً ألن التكنولوجيا جزء كبري من 

حياتنا، فِحيازة أبنائكم ألداة تكنولوجية من املمكن أن يُيرس عليهم التعلُّم والتواصل مع املعلمني 

واملوظفني باملدرسة.

يتعني عىل طالب الصفوف الثانوية إحضار أجهزتهم الرقمية الخاصة بهم )الكمبيوتر املحمول، أو 

الكمبيوتر اللوحي مع لوحة مفاتيح( إىل املدرسة، حيث ميكن للطالب االتصال باإلنرتنت الخاص 

باملدرسة، ومن ثم استخدام أجهزتهم الرقمية ملساعدتهم يف التعلُّم.

يُعد استخدام تلك األدوات يف املدرسة، وال سيام املدرسة الثانوية، جزءاً أساسياً من بيئة التعلُّم، حيث 

يتيح استخدام الجهاز الرقمي الخاص بهم العديد من املزايا:

 ميكن للطالب تخصيص املساحة الرقمية الخاصة بهم شخصياً، وتخزين مستنداتهم،	 
وما إىل ذلك.

يُتاح استخدام هذه األدوات التكنولوجية يف أي وقت حيث تكون يف متناول أيديهم، مام يجعل 	 
استئنافهم للدراسة يف املنزل أمراً يسرياً.

يُتاح الدعم الفني ألولياء األمور، فضالً عن املوارد التي تساعدهم عىل سداد مثن الكمبيوتر 	 
املحمول ألبنائهم. 

للمزيد من املعلومات عن الربنامج املُموَّل من املقاطعة إلعانات اقتناء أجهزة الكمبيوتراملحمول، 

 .ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance .يُرجى النقر هنا

التواصل مع أولياء األمور

غالباً ما تتواصل املدارس مع أولياء األمور عن طريق الربيد 

اإللكرتوين. ولذلك، فمن املهم أن يكون لدى أولياء األمور 

حساب بريد إلكرتوين وهاتف محمول، أو جهاز لوحي، أو 

كمبيوتر محمول. 

“أحب التواجد يف بلد جديد.”

الثالث( كاترينا بوبينكو )الصف 
من أصل أوكراين

ي École Le Sommet، مبدينة مونكتون مدرسة لو سومِّ
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اللباس

من املفروض حضور أبنائكم إىل املدرسة ِبزي مناسب، وارتداء مالبس نظيفة ومناسبة للبيئة 

املدرسية. تفرض بعض املدارس زياً رسمياً، ولكن ال يلزم ارتداء زي مدريس موحد يف املدارس 

الحكومية يف مقاطعة نيو برونزويك.

املالبس املمكن ارتداؤها

قد تقتيض الحاجة خروج أبنائكم خالل اليوم الدرايس. ولِضامن راحتهم، عليهم ارتداء مالبس 

موامئة مع الظروف واألحوال الجوية. 

يف فصل الشتاء: ارتداء ُسرتة شتوية ورساويل التزلج، وقبعة )قبعة تزلج(، وقفازات، 	 
وِوشاح، وأحذية شتوية.

عند هطول األمطار: ارتداء معطف واٍق من املطر أو اصطحاب شمسية، وأحذية مطاطية 	 
)أحذية واقية من املاء(.

عندما تكون أشعة الشمس شديدة: ارتداء مالبس خفيفة تحمي من أشعة الشمس، 	 
وقبعة خفيفة، ووضع كريم واٍق من الشمس. إذا مل يتمكن أبناؤكم من وضع الكريم 

الواقي من الشمس بأنفسهم، فعىل أولياء األمور وضعه لهم قبل مغادرتهم إىل املدرسة.

يف أيام حصص الرتبية البدنية: ارتداء قمصان )يت شريت(، ورساويل قصرية )شورت( أو بذلة 	 
رياضية، وأحذية رياضية، باإلضافة إىل استخدام مزيل رائحة العرق، ال سيام للمراهقني.

يتوفر لجميع الطالب مساحات لتخزين مالبسهم. يجب أن يكون لدى طالب الصفوف 

االبتدائية مالبس إضافية احتياطية ميكنهم تركها يف املدرسة، وتوفر بعض املدارس خزانة 

خاصة بكل طالب.

“اعتقدنا وكأن الثلوج دقيق 
متساقط. مل أكن أعلم أنه ثلج.”

نُويالَّ سيوا )الصف العارش(
من أصل تنزاين

مدرسة سانت-آن )École Sainte-Anne(، مبدينة 
فريديريكتون
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التنبؤات بأحوال الطقس

للتأكد من ارتداء أبنائكم يف الصباح ملالبس مالمئة لحالة للطقس، يرجى االطالع عىل توقعات األرصاد الصادرة عن 

 .)https://meteo.gc.ca/canada_e.html( موقع البيئة الكندية

بيئة خالية من العطور
س شديد أو حتى لديهم أرِجيَّة )حساسية( ضد بعض العطور. هناك سياسة  الكثري من الناس لديهم تحسُّ

كندية خاصة بوجود بيئة خالية من العطور، تثبِّط استخدام العطور وتويص باالستبدال بها ُمزيالت رائحة 

العرق الخالية من الروائح العطرية، فاملنتجات الخالية من الروائح العطرية تتامثل يف فعاليتها مع املنتجات 

املُعطَّرة، وتتوافر بكرثة يف الصيدليات.

وجبات الغذاء والوجبات الخفيفة

يجب أن يتناول أبناؤكم إفطاراً غنياً ومغذياً قبل مغادرة املنزل يف الصباح، كام ميكنكم تجهيز وجبة خفيفة 

وصحية أو علبة طعام لالسرتاحة النهارية واسرتاحة الظهرية، الصطحابها معهم يف حقائبهم املدرسية. 

أمام الطالب خياران لتناول وجبة الغداء:  
رشاء وجبة من الكافيرتيا املدرسية التي تقدم قامئة متنوعة من املأكوالت	 

أو إحضار وجبة مطهية يف املنزل.	 

علب الغداء
ميكن حفظ وجبات غداء أبنائكم يف علب حفظ الطعام. يجب وضع الطعام يف عبوات محكمة الغلق 

للحيلولة دون دخول الهواء عىل أن يتم شطفها وتنظيفها يومياً.

توفر بعض املدارس أفران املايكروويف وتكون متاحة الستخدام الطالب إلعادة تسخني وجباتهم. يُرجى 

االستفسار من مدير املدرسة عام إذا كان هذا الخيار متاحاً.

للحصول عىل ُمقرتحات بخصوص الطعام، يرجى الرجوع إىل الدليل الكندي للغذاء، املتوفر عىل املوقع 

/https://foodguidebook.canada.ca/en :اإللكرتوين للحكومة الكندية عىل الرابط

مالحظات: 
ال تنسوا وضع أدوات تناول الطعام يف علب الغداء الخاصة بأبنائكم؛	 

يرجى االمتناع عن إرسال املكرسات أو املأكوالت البحرية )املحار( مع الطالب إىل املدرسة، فبعض 	 
س لهذه األغذية، ومجرد مالمسة هذه املنتجات قد تكون له عواقب شديدة  الطالب شديدو التحسُّ

الخطورة يف بعض الحاالت. ستقوم املدرسة بتزويدكم بقامئة املنتجات التي يتعني عىل الطالب تجنب 
اصطحابها، ملراعاة من عندهم أرِجيَّة أو حساسية ضدها.

الُفسحة املدرسية واالسرتاحات

الُفسحة املدرسية واالسرتاحات هي فرتات وقت ُحر للطالب، وفيها فرص عظيمة لتكوين صداقات واللعب يف 

ساحة املدرسة. يتم اإلرشاف عىل الطالب من ِقبل موظف أو متطوع من املدرسة.

يُطلَق الجرس أو الناقوس لتنبيه الطالب بانقضاء وقت االسرتاحة، وحينها يعود الطالب إىل متابعة حصصهم، 

بعد نزعهم أحذيتهم ومالبسهم الخارجية قبل دخول الفصل.
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BOUCTOUCHE 

COCAGNE

DIEPPE

MEMRAMCOOK
MONCTONFREDERICTON

MIRAMICHI

SAINT-LOUIS-DE-KENT

BAIE SAINTE-ANNE

SAINTE-ANNE-DE-KENT

GRAND-BARACHOIS
CAP-PELÉ

GRANDE-DIGUE
NOTRE-DAME-DE-KENT

SAINT-ANTOINE

SHEDIAC

ROGERSVILLE
SAINTE-MARIE-DE-KENT

RICHIBUCTO

OROMOCTO

SAINT-JEAN
M - 5e année
M - 6e année
M - 7e année
M - 8e année
M - 12e année

3e - 5e année
6e - 8e année
6e - 12e année
7e - 12e année
9e - 12e année

QUISPAMSIS

BAIE SAINTE-ANNE
Régionale de 
Baie Sainte-Anne

BOUCTOUCHE
Clément-Cormier
Dr-Marguerite-Michaud

CAP-PELÉ
Donat-Robichaud  

COCAGNE
Blanche-Bourgeois  

DIEPPE
Amirault
Anna-Malenfant
Antonine-Maillet
Carrefour de l'Acadie
Le Marais
Mathieu-Martin
Sainte-Thérèse

FREDERICTON
École des Bâtisseurs
École Les Éclaireurs
Sainte-Anne

GRAND-BARACHOIS
Père-Edgar-T.-LeBlanc

GRANDE-DIGUE
Grande-Digue

MEMRAMCOOK
Abbey-Landry

MIRAMICHI
Carrefour Beausoleil

LÉGENDE

MONCTON
Champlain
Le Mascaret
Le Sommet
L'Odyssée
Sainte-Bernadette
Saint-Henri

NOTRE-DAME-DE-KENT
Notre-Dame

OROMOCTO 
Arc-en-ciel

QUISPAMSIS
École des Pionniers

RICHIBUCTO
Soleil Levant

ROGERSVILLE 
Étoile de l’Acadie 

SAINT-ANTOINE
Camille-Vautour

SAINTE-ANNE-DE-KENT
Calixte-F.-Savoie

SAINTE-MARIE-DE-KENT
Mont-Carmel

SAINT-JEAN
Samuel-de-Champlain 

SAINT-LOUIS-DE-KENT
Mgr-Marcel-François-Richard 

SHEDIAC
Louis-J.-Robichaud 
Mgr-François-Bourgeois

يتحمل اآلباء أو أولياء األمور مسؤولية تسجيل أبنائهم يف املدرسة. تستفيد جميع مدارسنا من 

.)TÉÉ( خدمةأخصائيي االستقرار املدريس

وسريافقكم أخصائيو االستقرار املدريس التابعني لنا، املكلفني مبساعدة العائالت الوافدة حديثا، خالل عملية 

تسجيل أبنائكم يف املدرسة. 

يف منطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية، يتم تسجيل الطالب يف املدارس سواء عرب املوقع اإللكرتوين أو عرب شخصيا عىل 

مستوى املدرسة التابعة للمنطقة السكنية التي تقيمون بها. ينبغي لكم توفري الوثائق واملستندات التالية: 

وثيقة إثبات عنوان سكنكم يف مقاطعة  نيو برونزويك	 

إثبات حصول أبنائكم عىل التطعيامت الالزمة )السجل الصحي(	 

نسخة من وثيقة رسمية توضح وضعية الطفل اتجاه اإلقامة وتاريخ ميالده 	 

نسخة من وثيقة رسمية تؤكد وضعية األولياء اتجاه اإلقامة	 

نسخة من أي وثيقة مهمة أخرى لديها صلة مبلف الطالب )الكشوف املدرسية،جواز السفر، شهادة امليالد ...إلخ(	 

باملدرسة التسجيل

تحديد مدرسة ابنكم 

يتم تحديد املدرسة التي سيلتحق بها ابنكم من خالل عنوان سكنكم، وميكن العثور 

عىل مكانها عرب االطالع عىل املوقع اإللكرتوين ملنطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية، 

تحت عنوان “Transport scolaire” )النقل املدريس(.قامئة املدارس منشورًة أيضا عىل 

املوقع ذاته، تحت عنوان “District scolaire” )املنطقة املدرسية(.

إذا كنتم ترغبون يف تسجيل أبنائكم مبدرسة أخرى غري املدرسة التابعة للمنطقة 

السكنية التي تقيمون فيه، عليكم أوالً الحصول عىل إذن من املديرية العامة ملنطقة 

املدارس الجنوبية الفرنكوفونية، وإن متت املوافقة عىل طلبكم، فستتحملون مسؤولية 

نقل أبنائكم إىل املدرسة التي ترغبون فيها.

تحديد املستوى الدرايس 

إذا وصل أبناؤكم سن الذهاب إىل املدرسة، فسيخضعون لتقييم لتحديد الصف 

الدرايس املناسب له. وستبذل املدرسة قصارى جهدها من أجل وضع أبنائكم يف الصف 

الدرايس األنسب لهم، وسوف تعمل معكم ومع أبنائكم لضامن تحقيق أفضل إدماج 

لهم فيها.

يُرجى إحضار السجالت الدراسية من املدرسة السابقة ألبنائكم، إن ُوجدت، حيث 

سيساعدنا ذلك عىل فهم املسار الدرايس ألبنائكم بصورة أفضل.

زيارة املدرسة

ميكنكم زيارة املدرسة التابعة للمنطقة السكنية التي تقيمون بها مع ابنكم لفهم 

طريقة سريها. ستسمح لكم هذه الزيارة أيضا بطرح األسئلة والتعرف عىل املوظفني 

هناك.

لتنظيم زيارة للمدرسة، يرجى االتصال بأخصايئ االستقرار املدريس التابع ملنطقتكم أو 

إرسال طلب عرب 

الربيد اإللكرتوين عىل العنوان التايل: nouveaux.arrivants@nbed.nb.ca. )*مالحظة: 

تجدون املعلومات الخاصة بأخصائيي االستقرار املدريس عىل املوقع اإللكرتوين ملنطقة 

مدارس الجنوب الفرنكوفونية.(
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DIEPPE
Amirault
Anna-Malenfant
Antonine-Maillet
Carrefour de l'Acadie
Le Marais
Mathieu-Martin
Sainte-Thérèse

FREDERICTON
École des Bâtisseurs
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Sainte-Anne

GRAND-BARACHOIS
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GRANDE-DIGUE
Grande-Digue

MEMRAMCOOK
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MIRAMICHI
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Camille-Vautour

SAINTE-ANNE-DE-KENT
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Mont-Carmel
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Samuel-de-Champlain 
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Mgr-Marcel-François-Richard 

SHEDIAC
Louis-J.-Robichaud 
Mgr-François-Bourgeois

خريطة منطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية
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الطفولة املبكرةوالحضانة التعليمية 

خدمات الطفولة املبكرة

يقدم فريق الطفولة املبكرة مجموعة واسعة من الخدمات املوجهة لألرُس، ومراكز الحضانة التعليمية، واملدارس، وغريهم من الرشكاء اآلخرين.

خدمات تطوير اللغة وطريقة التعبري “تحدث معي” 
Parle-Moi

يقدم أطباء معالجة مشاكل النطق ومساعدو معالجة مشاكل النطق، 

مجموعة متنوعة من الربامج والخدمات التي تهدف إىل:

ر يف النطق	  تجنب التأخُّ

تشجيع تعلم اللغة بشكل صحي	 

تهيئة بيئات مواتية لتنمية مهارات االتصال	 

كشف العالمات املبكرة التي تشري إىل وجود تأخر أو اضطراب 	 
يف النطق لدى األطفال يف سن ما قبل املدرسة،

تسهيل فرتة االنتقال إىل النظام املدريس وتعزيز القدرات 	 
االجتامعية. 

للحصول عىل أكرث معلومات:1-877-869-2040 

 info.parle-moi@nbed.nb.ca

دعم جودة التعلُّم

يقدم فريق خدمات الطفولة املبكرة الدعم البيداغوجي ملراكز الحضانة 

التعليمية. يلعب االعوان املختصني يف بيداغوجيا مرحلة ما قبل املدرسة 

دوراً داعامً للمربني من حيث اإلرشاف عىل جودة أنشطة التعلُّيمة 

املقدمة لألطفال املرتاوح أعامرهم بني 12-0 سنة عىل مستوى مراكز 

الحضانة التعليمية. كام يلعبون دور مع األولياء وذلك مبشاركتهم 

اسرتاتيجيات بسيطة وفعالة ملرافقتهم يف دورهم حيث يعترب الوالدين 

كأول معلم ألبنائهم. 

للحصول عىل أكرث معلومات: 506-869-6457

josianne.damour@gnb.ca

املنظمة الفرنكوفونية لألرسة والطفولة املبكرة للمنطقة 
الجنوبية 

تقدم املنظمة الفرنكوفونية لألرسة والطفولة املبكرة للمنطقة الجنوبية 

خدمات مرافقة، لآلباء الذين تساورهم مخاوف و/أو لديهم أسئلة 

واستفسارات حول أطفالهم املرتاوح سنه ما بني 0 إىل 8 سنوات. 

وتشمل الخدمات زيارات منزلية تتسم بالرسية، وذلك حسب 

احتياجات كل أرسة. 

للحصول عىل أكرث معلومات: 1-855-840-6269 

تعليم اللغة والثقافة الفرنسية لألطفال يف مرحلة ما قبل 
املدرسة 

سيقدم فريق خدمات الطفولة املبكرة مجموعة متنوعة من الربامج 

التي تهدف إىل:

تعزيز املهارات اللُّغوية لدى األطفال.	 

دعم أولياء األمور وتجهيزهم حتى يتمكنوا من مرافقة 	 
أطفالهم خالل مرحلة تعلم اللغة الفرنسية.  

العمل بشكل وثيق مع املدارس والرشكاء لتعزيز استمرارية 	 
الخدمات والحد من الحاجة إىل تقديم دروس دعم  باللغة 

الفرنسية 

يقوم الفريق بتيسري عملية تعلُّم اللغة الفرنسية من منظور يهدف إىل 

تعزيز النجاح التعليمي، والرفاه، وتشكيل هوية أكادية وفرنكوفونية 

لدى األطفال، وذلك من خالل ِورش العمل، ومجموعات اللعب، ودعم 

املعلمني يف مراكز التعلُّم املبكر ورعاية األطفال. 

للحصول عىل أكرث معلومات: 506-869-6457

josianne.damour@gnb.ca
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خدمات الحضانة / الروضة  

الخدمات املوجهة لألطفال املرتاوح أعامرهم ما بني 0 إىل 5 سنوات 

قبل الدخول إىل املدرسة، وابتداء من 5 سنوات )يجب أن يتمم الطفل 5 سنوات بتاريخ 31 ديسمرب(، ميكن لألطفال االلتحاق 

بالروضة التي ترشف عليها حكومة املقاطعة. نجد بإقليم منطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية 171 حضانة/روضة،منها 

141حضانة/روضة تربوية و30 حضانة/روضة عائلية.

بالرغم من أن هذه الخدمات تابعة لوزارة التعليم وتنمية الطفولة املبكرة،غري أنها ليست مجانية، كام أن وجود أماكن شاغرة فيها 

غري مضمون. للحصول عىل مكان يف الحضانة/الروضة، عليكم بتقدم بطلب وعادة ما تكون قامئة االنتظار طويلة.

ميكنكم تصفح قامئة الحضانات /روضة املرخَّصة عىل البوابة اإللكرتونية املخصصة لألولياء عىل املوقع االلكرتوين الخاص بوزارة 

التعليم وتنمية الطفولة املبكرة. )*انظر عنوان املوقع اإللكرتوين يف الصفحة 31 من هذا الدليل(

خدمة الروضة بعد اليوم الدرايس

ينتهي اليوم الدرايس لتلميذ املرحلة االبتدائية يف حوايل الساعة الثانية بعد 

الظهر، وميكن للتالميذ الذين دون السن القانوين للبقاء لوحدهم يف البيت 

)12 عاماً( االلتحاق بالرياض التي تقدم خدمات ما بعد اليوم الدرايس. 

)*مالحظة أسفل هذه الصفحة( ميكنهم حينها ركوب الحافلة من املدرسة 

إىل الروضة، كام متنح الروضة،يف بعض األحيان، النقل من مؤسسة إىل أخرى. 

كام تقدم بعض الرياض خدمة قبل ساعات فتح املدرسة وذلك ألولياء األمور 

الذين يبدؤون العمل يف وقت مبكر جداً.

للحصول عىل مزيد من املعلومات عن خدمات الطفولة املبكرة، يرجى زيارة 

املوقعني اإللكرتونيَّني ملنطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية، وإدارة تعليم 

وتنمية الطفولة املبكرة.

* مبوجب القانون الكندي، ال ميكن إال لألطفال البالغني من العمر 12 عاماً 

فأكرث البقاء يف املنزل مبفردهم بعد اليوم الدرايس، ولذلك، من غري القانوين 

ترك طفل يف املنزل مبفرده إذا كان عمره 11عاماً أو أقل.

DISTRICT SCOLAIRE FRANCOPHONE SUD 23
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النقل املدريس
يُتاح النقل املدريس يف مقاطعة نيو برونزويك مجاناً لجميع األطفال الذين تتوافر لديهم معايري أهلية معينة. الحافالت الصفراء التي تراها عىل الطريق من يوم اإلثنني وحتى الجمعة تحمل أطفاالً من سن رياض 

األطفال وحتى الصف الثاين عرش، من الحي الذي يسكنون فيه إىل املدرسة، ذهاباً وإياباً. ميكن لألطفال أن يستقلوا الحافلة يف الصباح من الحي الذي يسكنون فيه، وإنزالهم عند مركز الرعاية النهارية بعد الظهر، 

رشيطة االتفاق عىل هذه األماكن بني األهل وإدارة النقل. 

يجب عىل الطالب استيفاء ما ييل يك يكونوا مؤهلني لركوب الحافالت املدرسية

إقامتهم داخل منطقة مدرستهم، ولكن ليس عىل مسافة قريبة للغاية من املدرسة. ال يحق للطالب 	 
املقيمني قريباً جداً من املدرسة االستفادة من هذه الخدمة

اإلقامة يف منطقة تعتربها املقاطعة غري آمنة للذهاب منها إىل املدرسة سرياً عىل األقدام؛ أو	 

وجود احتياجات خاصة مرتبطة بالصحة )قد تكون هناك حاجة إىل تقديم تقرير طبي(.	 

املدريس النقل إجراءات
يعتمد موقع محطة ركوب ونزول الطالب عىل عىل عنوان منزله، وميكن العثور عليه عىل املوقع 	 

اإللكرتوين ملنطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية، تحت العنوان “Transport scolaire” )النقل 
املدريس(.

مُينع دخول الحافالت الشوارع الخاصة أو العبور فوق التقاطعات الخاصة.	 

لن ينتظر سائقات و سائقو  الحافالت الطالب املتخلفني عن املواعيد	 

ال يُسمح  لسائقات و سائقو   الحافالت بإنزال الطالب يف عناوين غري مخطط لها مسبقاً )حتى يف 	 
وجود مالحظة كتابية من أحد أولياء األمور(.

VOUS ACCUEILLIR, AVEC PLAISIR!24
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الحافلة توقف مكان تغيري طلب
يجب تقديم طلبات تغيري محطات الحافالت عرب استيفاء النموذج املوجود عىل موقعنا اإللكرتوين، وذلك عند 

انتقال أرسة الطالب من سكن إىل آخر، عىل سبيل املثال. وريثام يتم تأكيد طلب التغيري، يجب عىل الطالب 

االستمرار يف استقالل الحافلة من املحطة املُتفق عليها، أو عىل أولياء األمور توفري وسائل نقل بديلة بأنفسهم.

مسؤوليات أولياء األمور

سالمة الطالب أثناء النقل مسؤولية مشرتكة. 

عىل أولياء األمور:

ضامن سالمة أبنائهم خالل املسافة بني املنزل ومحطة الحافلة )يف بداية اليوم ونهايته( وأثناء انتظار 	 
الطالب يف املحطة.

التأكد من وصول أبنائهم إىل املحطة قبل وصول الحافلة مبا ال يقل عن خمس دقائق من املوعد 	 
املحدد.

مراجعة قواعد السلوك وتدابري السالمة املتعلقة بالنقل املدريس مع أبنائهم.	 

إخطار إدارة النقل بأي تغيريات يف العنوان الرئييس أو الثانوي للطالب، لتجنب التأخري.	 

بالنسبة لألطفال يف سن رياض األطفال وحتى الصف الثاين االبتدايئ، والذين مل يقم أولياء أمورهم بإعطاء إذن 

كتايب لنزول الطالب يف محطة الحافلة دون تواجد شخص بالغ الصطحابهم للمنزل، ستعود الحافلة بهم إىل 

املدرسة ومن ثم تقع مسؤولية أخذهم من املدرسة عىل عاتق ويل األمر.

إذا كان هناك قلق يساور أولياء األمور حيال سالمة أبنائهم أثناء سريهم إىل الحافلة أو املنزل، تقع عىل 

عاتقهم مسؤولية ضامن اصطحاب أبنائهم إىل املحطة.

مسؤوليات الطالب

حتى يتمكن الطالب من االستمرار يف ركوب الحافلة إىل املدرسة، عليهم:

اتباع القواعد والتعليامت املقدمة	 

احرتام الطالب اآلخرين و السائقة أو السائق	 

االعتناء باملمتلكات الخاصة والحافالت املدرسية، وإما االضطرار إىل سداد تكلفة أية أرضار تلحق 	 
بالحافلة أو ممتلكات اآلخرين أثناء التواجد يف الحافلة ويف محطاتها.

تتبع الحافالت جدوالً زمنياً محدداً مسبقاً، ومع ذلك، قد تحدث تأخريات بسبب الطقس وعوامل أخرى. 

ميكنكم طلب الحصول عىل إخطار شخيص بتأخريات الحافالت وإغالقات املدارس.

ملزيد من املعلومات حول النقل املدريس، تفضلوا بزيارة املوقع اإللكرتوين للمنطقة. 

ألبان البرور هو فرنيس األصل، 

 École( ويرتاد مدرسة أمريو

Amirault( يف مدينة دييب. وهو 

يستمتع بهطول الثلوج يف الشتاء وبركوب 

الحافلة املدرسية. تُظهر هذه الصورة ألبان يف أول 

يوم درايس له.
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boîte à lunch أو Boîte à dîner

علبة الغداء. هي حاوية قابلة إلعادة االستخدام، تُستخدم للوجبات 

الباردة )التي ميكن أو ال ميكن إعادة تسخينها( لشخص واحد. قد 

تطلب منكم املدرسة إعداد غداء ألبنائكم، باإلضافة إىل أطعمة 

خفيفة لتناولها خالل االسرتاحات املعنية بالحفاظ عىل صحة الطالب.

Bottes d’hiver

 األحذية الشتوية. هي أحذية طويلة أو أحذية تصل عىل األقل إىل 

الكاحل وتحافظ عىل دفء القدمني بشكل عام، وتُستخدم للخروج 

يف فصل الشتاء.

 Brocheuse

  املِشبَك السليك للورق. املشابك 

السلكية للورق هي قطع صغرية من 

املعدن التي تحِمل األوراق معاً عند 

طيِّها.

  Bulletin

بطاقة تقرير األداء املدريس. هي مستند يعطي تقريراً عن أداء 

الطالب يف املدرسة.

 Cartable

 حافظة أوراق. هي عبارة عن حاوية ذات 

غطاء صلب وبداخلها حلقات لرتتيب الصفحات 

أو امللفات عىل هيئة جيوب لألوراق.

   Culotte

 الرساويل.

Covoiturage 

تقاسم السيارات. انتقال عدد من األفراد يف سيارة واحدة بدال 

من أن يستخدم كل واحد منهم سيارته. يقوم بعض أولياء األمور 

بتقاسم السيارات لحضور األنشطة التي تتم خارج ساعات الدوام 

املدريس العادية أو أثناءها.

 Déjeuner

 اإلفطار. الوجبة الصباحية.

 Dîner

الغداء. وجبة تؤكل عادًة عند الظهرية.

Dîner chaud

 الغداء الساخن. وجبات اختيارية تقدمها بعض املدارس يف وقت 

الغداء؛ تسمح للطالب برشاء وجبات بأسعار معقولة من الكافيرتيا 

املدرسية.

Étui

 املقلمة. حاوية لتخزين األقالم 

الرصاص واألقالم الحرب.

Efface

 ممحاة. أداة تُستخدم يف مسح يشء مكتوب بالقلم الرصاص.

Habit de gym

املالبس الرياضية. املالبس التي يجب أن يرتديها أبناؤكم أثناء 

حصص الرتبية البدنية )مثل القمصان “التي شريت” والرساويل 

القصرية “الشورت”(. يجب أن تكون أقمشتها من نسيج خفيف 

وليست ُمدفِّئة للغاية.

 Lunch

ية تعني بدء موعد وجبة الظهرية. كلمة عامِّ

  Mémo

رسالة خطية من موظف أو لجنة مدرسية تحتوي عىل معلومات. يجوز لكم أيضاً 

كتابة رسالة خطية إىل املُعلم عندما تكون لديكم أسئلة أو إستفسارات.

Mitaines

 القفازات ملتصقة األصابع. ميكن أن يشري 

هذا املصطلح إىل القفازات ملتصقة األصابع 

أو القفازات العادية.

Rencontre

لقاء أولياء األمور باملعلمني. تُتيح هذه االجتامعات فرصة للقاء مبعلمي أبنائكم 

ومعرفة مدى التقدم الذي يحرزه األطفال، وتُعقد يف أوقات محددة سلفاً، عىل 

مدار العام.

Souper

 العشاء. الوجبة املسائية التي يتم تناولها حوايل الساعة السادسة مساًء.

  Tuque

قلنوسة. قبعة مصنوعة من الصوف تكون أحياناً ُمزيَّنة 

ِبُكرة صوفيَّة.

Zone scolaire

املنطقة املدرسية. منطقة جغرافية تخدمها مدرسة.
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مفيدة روابط

FREDERICTON
)MCAF( رابطة فريديريكتون متعددة الثقافات

)506( 454-8292

mcaf@mcaf.nb.ca 

www.mcaf.nb.ca

MIRAMICHI
الرابطة الجهوية املتعددة الثقافات ملرياميتيش

)506( 773-5272

info@mrma.ca

www.miramichimulticultural.com 

MONCTON
مركز االستقبال والدعم الفرنكفوين للمهاجرين يف جنوب 

)CAFI( رشق مقاطعة نيو برونزويك

)506( 382-7494

info@cafi-nb.org

 www.cafi-nb.org 

الرابطة متعددة الثقافات يف منطقة مونكتون الكربى( 

Moncton )MAGMA / AMG

)506( 858-9659

 info@magma-amgm.org

www.magma-amgm.org 

SAINT-JEAN
)SJNC( مركز سان جون للوافدين الُجدد

)506( 642-4242

bienvenue@sjnewcomers.ca

www.sjmnrc.ca

مصادر أُخرى قد تجدونها مفيدة:

منطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية

http://francophonesud.nbed.nb.ca 

  وزارة التعليم وتنمية الطفولة املبكرة

www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education.html 

بوابة أولياء األمور يف املوقع اإللكرتوين إلدارة تعليم وتنمية الطفولة املبكرة 

www.nbed.nb.ca/parentportal/fr/ 

إليجاد مركز للتعلم املبكر ورعاية األطفال املتحدثني بالفرنسية: 

www.nbed.nb.ca/parentportal/fr/search/elc/ 

الرابطة الفرنكوفونية ألولياء األمور يف مقاطعة نيو برونزويك

www.afpnb.ca
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