Programme des travailleurs d’établissement dans les écoles

Vous accueillir, avec plaisir!
Pjila'si

Welcome

Wilkommen
Tonga soa

Bienvenue

مرحبا
Mabuhay

خدمات دعم واستقبال الوافدين ال ُجدد يف
منطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية

مرحبا

برنامج أخصايئ االستقرار املدريس
األهداف

• جعل الطالب واآلباء/أولياء األمور أكرث إملا ًما
بالثقافة الكندية ونظام املدارس الفرنكوفونية يف
مقاطعة نيو برونزويك
• انخراطهم يف األنشطة املدرسية وتعزيز
درايتهم مبوارد املجتمع املحيل
• تنميه شعور االنتامء لديهم تجاه مجتمعهم
املحيل الجديد
• دعم الشباب من الوافدين ال ُجدد يف تحقيق
النجاح الدرايس ومساندة خططهم املهنية والحياتية
• إدماج اآلباء وأولياء األمور يف شتى جوانب
املجتمع الكندي وإتاحة الفرص لهم المتالك املهارات
الالزمة لدعم خطط أبنائهم التعليمية واملهنية
• تعزيز القدرة االستيعابية واملهارات لدى
موظفي املدارس ليتمكنوا من دعم
إدماج الوافدين ال ُجدد يف النظام املدريس

الرسالة

تسهيل اندماج الوافدين ال ُجدد
من الطالب ونجاحهم تعليميًا يف
منطقة مدارس الجنوب
الفرنكوفونية وتشجيع انخراطهم
وانخراط أرسهم يف الحياة
املدرسية وأنشطة املجتمع املحيل

خريطة املدارس وفريق أخصايئ االستقرار
املدريس مبنطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية
BAIE SAINTEANNE

 فريق أخصايئ االستقرار املدريس عىلMIRAMICHI
أهبة االستعداد للرتحيب بكم
SAINTLOUISDEKENT
وتقديم الخدمات لكم حيثام
ROGERSVILLE
SAINTEMARIEDEKENT
كنتم يف منطقة مدارس
SAINTANTOINE
!الجنوب الفرنكوفونية
NOTREDAMEDEKENT

RICHIBUCTO
SAINTEANNEDEKENT
BOUCTOUCHE

GRANDEDIGUE
SHEDIAC
FREDERICTON
OROMOCTO

QUISPAMSIS
SAINTJEAN

DIEPPE
MONCTON
MEMRAMCOOK

COCAGNE
GRANDBARACHOIS
CAPPELÉ

لالتصال بنا

• هل تفكر يف تسجيل أبناءك يف إحدى مدارسنا ؟
• هل تحتاج إىل معلومات عن منظومة املدارس؟
• هل لديك أسئلة أو تحتاج إىل مساعدة؟
• هل ترغب يف املشاركة يف أنشطتنا؟

فريق أخصائيي االستقرار
املدريس عىل أتم االستعداد
ملساعدتكم
!

لالتصال بأحد أعضاء الفريق

(506) 856-3333
Nouveaux.arrivants@nbed.nb.ca

francophonesud.nbed.nb.ca/nouveaux-arrivants/programme-tee

الخدمات التي يوفرها أخصائيو
االستقرار املدريس
روابط
املجتمع املحيل

• تنظيم أنشطة اجتامعية وثقافية
للشباب وأرسهم من أجل مساعدتهم عىل
التعرف عىل بيئتهم الجديدة وإنشاء
عالقات يف مجتمعهم املحيل
• مساعدة الشباب من الوافدين ال ُجدد عىل
االنخراط واملشاركة البناءة يف األنشطة
املدرسية
• إنشاء فرص للمشاركة وتقوية /تشجيع
االتصاالت والعالقات يف الشبكات املختلفة
• تشجيع مشاركة الشباب واألرس يف األنشطة
املدرسية املنظمة خارج املنهج وأنشطة
املجتمع املحيل
• إقامة أنشطة ت ُعزز وجود بيئة مدرسية
مضيافة ومحققة لالندماج للطالب وأرسهم

املعلومات والتوجيه

• دعم أولياء أمور الوافدين
.ال ُجدد يف تسجيل أبنائهم يف املدارس
جلسات معلوماتية )تعليمية( عن
النظام املدريس واملعيشة يف كندا
• معلومات عن املدارس وبرامج
األنشطة املتاحة خارج املنهج
• معلومات ودعم للشباب وأولياء
األمور بخصوص االستقرار واالندماج
يف الحياة املدرسية
• إحالة أولياء األمور واألرس إىل
الخدمات واملوارد املتاحة يف املدارس
واملجتمع املحيل
• تقديم خدمات اإلرشاد والتوعية
بالثقافات املتعددة ألولياء األمور
وموظفي املدارس

Vous
accueillir,

!avec plaisir

إذا كنت واف ًدا
جدي ًدا إىل مقاطعة
نيو برونزويك وتطمح
إىل توفري ما ييل ألبنائك
• تعليم يتَّسم بالجودة
• مستوى متميز إلتقان اللغتني
• مدارس مبدؤها احرتام الثقافات املختلفة
وطبعها التفتح عىل العامل االخر
• بيئة ت ُعزز الحفاظ عىل الصحة والسالمة
والرفاه
يوفر فريق أخصايئ االستقرار املدريس مبنطقة
مدارس الجنوب الفرنكوفونية خدمات للرتحيب
بكم وتسهيل اندماجكم يف املجتمع املدريس

