
مرحبا

Vous accueillir, avec plaisir!
Programme des travailleurs d’établissement dans les écoles

Pjila'si

Bienvenue

Tonga soa

Welcome

Wilkommen

Mabuhay

مرحبا

خدمات دعم واستقبال الوافدين الُجدد �
منطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية 



ا�علومات والتوجيه  

برنامج أخصا� ا�ستقرار ا�در�

الرسالة
 تسهيل اندماج الوافدين الُجدد

 من الط�ب ونجاحهم تعليميًا �
 منطقة مدارس الجنوب

 الفرنكوفونية وتشجيع انخراطهم
 وانخراط أ�هم � الحياة

ا�درسية وأنشطة ا�جتمع ا�ح�

•

•

•

•

•

•

 دعم أولياء أمور الوافدين 
.الُجدد � تسجيل أبنائهم � ا�دارس

 جلسات معلوماتية (تعليمية) عن
النظام ا�در� وا�عيشة � كندا

 معلومات عن ا�دارس وبرامج
ا¦نشطة ا�تاحة خارج ا�نهج

 معلومات ودعم للشباب وأولياء
 ا¦مور بخصوص ا�ستقرار وا�ندماج

� الحياة ا�درسية

 إحالة أولياء ا¦مور وا¦� إ¨
 الخدمات وا�وارد ا�تاحة � ا�دارس

وا�جتمع ا�ح�

 تقديم خدمات ا»رشاد والتوعية
 بالثقافات ا�تعددة ¦ولياء ا¦مور

وموظفي ا�دارس

       ا¦هداف
 جعل الط�ب وا²باء/أولياء ا¦مور أك± إ�اًما 

 بالثقافة الكندية ونظام ا�دارس الفرنكوفونية �
مقاطعة نيو برونزويك

 انخراطهم � ا¦نشطة ا�درسية وتعزيز 
درايتهم µوارد ا�جتمع ا�ح�

 تنميه شعور ا�نت·ء لديهم تجاه مجتمعهم 
ا�ح� الجديد

 دعم الشباب من الوافدين الُجدد � تحقيق 
النجاح الدرا� ومساندة خططهم ا�هنية والحياتية

 إدماج ا²باء وأولياء ا¦مور � شتى جوانب 
 ا�جتمع الكندي وإتاحة الفرص لهم �مت�ك ا�هارات

ال�زمة لدعم خطط أبنائهم التعليمية وا�هنية

 تعزيز القدرة ا�ستيعابية وا�هارات لدى 
موظفي ا�دارس ليتمكنوا من دعم

إدماج الوافدين الُجدد � النظام ا�در� 



BOUCTOUCHE 

COCAGNE

DIEPPE

MEMRAMCOOK
MONCTONFREDERICTON

MIRAMICHI

SAINTLOUISDEKENT

BAIE SAINTEANNE

SAINTEANNEDEKENT

GRANDBARACHOIS
CAPPELÉ

GRANDEDIGUE
NOTREDAMEDEKENT

SAINTANTOINE

SHEDIAC

ROGERSVILLE
SAINTEMARIEDEKENT

RICHIBUCTO

OROMOCTO

SAINTJEAN
QUISPAMSIS

Áفريق أخصا� ا�ستقرار ا�در� ع 

 أهبة ا�ستعداد للÂحيب بكم

 وتقديم الخدمات لكم حيث·

 كنتم � منطقة مدارس

!الجنوب الفرنكوفونية

 خريطة ا�دارس وفريق أخصا� ا�ستقرار
ا�در� µنطقة مدارس الجنوب الفرنكوفونية



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

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

ل�تصال بنا

ل�تصال بأحد أعضاء الفريق

هل تفكر � تسجيل أبناءك � إحدى مدارسنا ؟

هل تحتاج إ¨ معلومات عن منظومة ا�دارس؟

هل لديك أسئلة أو تحتاج إ¨ مساعدة؟

هل ترغب � ا�شاركة � أنشطتنا؟

•
•
•
•

 فريق أخصائيي ا�ستقرار
 ا�در� عÁ أتم ا�ستعداد

! �ساعدتكم

mailto:Nouveaux.arrivants@nbed.nb.ca
francophonesud.nbed.nb.ca/nouveaux-arrivants/programme-tee


ا�علومات والتوجيه  

 الخدمات التي يوفرها أخصائيو
ا�ستقرار ا�در�

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 دعم أولياء أمور الوافدين 
.الُجدد � تسجيل أبنائهم � ا�دارس

 جلسات معلوماتية (تعليمية) عن
النظام ا�در� وا�عيشة � كندا

 معلومات عن ا�دارس وبرامج
ا¦نشطة ا�تاحة خارج ا�نهج

 معلومات ودعم للشباب وأولياء
 ا¦مور بخصوص ا�ستقرار وا�ندماج

� الحياة ا�درسية

 إحالة أولياء ا¦مور وا¦� إ¨
 الخدمات وا�وارد ا�تاحة � ا�دارس

وا�جتمع ا�ح�

 تقديم خدمات ا»رشاد والتوعية
 بالثقافات ا�تعددة ¦ولياء ا¦مور

وموظفي ا�دارس

 روابط      
ا�جتمع ا�ح�

 تنظيم أنشطة اجت·عية وثقافية 
Áللشباب وأ�هم من أجل مساعدتهم ع 

 التعرف عÁ بيئتهم الجديدة وإنشاء
ع�قات � مجتمعهم ا�ح�

Áمساعدة الشباب من الوافدين الُجدد ع 
 ا�نخراط وا�شاركة البناءة � ا¦نشطة

ا�درسية

 إنشاء فرص للمشاركة وتقوية /تشجيع
ا�تصا�ت والع�قات � الشبكات ا�ختلفة

 تشجيع مشاركة الشباب وا¦� � ا¦نشطة
 ا�درسية ا�نظمة خارج ا�نهج وأنشطة

ا�جتمع ا�ح�

 إقامة أنشطة تُعزز وجود بيئة مدرسية
مضيافة ومحققة ل�ندماج للط�ب وأ�هم



Vous
accueillir,

avec plaisir!

 إذا كنت وافًدا
 جديًدا إ¨ مقاطعة

 نيو برونزويك وتطمح
إ¨ توفÍ ما ي� ¦بنائك

تعليم يتÎسم بالجودة

Ïمستوى متميز »تقان اللغت

 مدارس مبدؤها احÂام الثقافات ا�ختلفة
 وطبعها التفتح عÁ العاÓ ا�خر

 بيئة تُعزز الحفاظ عÁ الصحة والس�مة
والرفاه

•
•
•

•

 يوفر فريق أخصا� ا�ستقرار ا�در� µنطقة
 مدارس الجنوب الفرنكوفونية خدمات للÂحيب

بكم وتسهيل اندماجكم � ا�جتمع ا�در�

•

•

•

•

•


