دورات تعلم اللغة الفرنسية املقدمة مجان اً لالجئني

يف كيبيك ،التحدث باللغة الفرنسية هو أمر رضوري .فاللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية ،واللغة املستخدمة يف املؤسسات
العامة ،ويف مكان العمل ،ولدى مزاولة األعامل التجارية ،ويف التعليم ،والتجارة والثقافة .من الرضوري إذا ً إتقان اللغة الفرنسية
لتسهيل اندماجكم وتعزيز مشاركتكم الكاملة يف الحياة الجامعية.
وملساعدتكم عىل تعلم اللغة الفرنسية ،تقدم لكم وزارة الهجرة ،والتنوع والشمول العديد من الخيارات التي تناسب احتياجاتكم:
دورات متخصصة
دورات بدوام كامل
دورات يف مكان العمل
دورات بدوام جزيئ
دورات عىل اإلنرتنت

تسجلوا منذ اآلن!
جميع هذه الدورات هي مجانية وميكنكم حتى الحصول عىل مساعدة مالية ،مبوجب رشوط معينة ،خالل إج راء هذه الدورات.
باإلضافة إىل ذلك ،توفر العديد من املنظامت املجتمعية حضانة لألطفال خالل ساعات الدورات التي تحرضونها .وللحصول عىل
املساعدة للتسجيل يف هذه الدورات ،ال ترتددوا يف استشارة املجموعة التي ت راعاكم أو املنظمة املجتمعية التي ت رافقكم.

دورات بدوام كامل

تساعدكم هذه الدورة عىل تعلم اللغة الفرنسية بشكل مكثف ،مبعدل حوايل  30ساعة يف األسبوع.

املستويات

مبتدئ ومتوسط
هناك أيض اً برنامج مصمم خصيص اً لألشخاص الذين مل يرتادوا
املدرسة بشكل ٍ
كاف أو مل يرتادوها عىل اإلطالق يف موطنهم.

املدة

تختلف مدة الدورات بحسب مستوى املهارات اللغوية
ومكان الدورة .تبدأ الدورات يف تواريخ ثابتة ،كل ثالثة أشهر
تقريب اً.

ملزيد من املعلومات وللتسجيل

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/cours-temps-complet

الدوام

قد يختلف الدوام حسب مكان الدورة .باإلجامل ،ت ُنظم
الدورات خمسة أيام يف األسبوع مبعدل  6ساعات يف اليوم ،أي
من الساعة  8:30صباح اً حتى الساعة  16:30بعد الظه ر.

املكان

هذه الدورات مقدمة من قبل مؤسسات رشيكة للوزارة:
مؤسسات التعليم العام والتعليم املهني ،أو الجامعات ،أو
املنظامت املجتمعية أو املجالس املدرسية.

دورات بدوام جزيئ

تساعدكم هذه الدورة عىل تعلم اللغة الفرنسية مبعدل  ،12أو  ،9أو  6أو  4ساعات يف األسبوع.

املستويات

مبتدئ ومتوسط

املدة

متتد الدورات الخريفية ،والشتوية والربيعية عىل مدى 11
أسبوع وتبدأ يف تواريخ ثابتة ،باإلجامل كل ثالثة أشه ر .أما
الدورات الصيفية فهي متتد عىل مدى سبعة أسابيع.

الدوام

يف النهار ،واملساء ونهاية األسبوع

املكان

هذه الدورات مقدمة من قبل مؤسسات رشيكة للوزارة:
مؤسسات التعليم العام والتعليم املهني ،أو الجامعات ،أو
املنظامت املجتمعية أو املجالس املدرسية.

ملزيد من املعلومات وللتسجيل

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/cours-temps-partiel

دورات عىل اإلنرتنت

هذه الدورة مخصصة لكل شخص يتمتع مبستوى متوسط أو متقدم يرغب بتعلم اللغة الفرنسية بالوترية التي تناسبه
(حوايل  6ساعات يف األسبوع كحد أدىن) ويكون لديه حاسوب مع إمكانية االتصال باإلنرتنت.
وحدات تعليمية متخصصة هي متوفرة أيض اً يف املجاالت املهنية التالية :الصحة والتمريض ،والهندسة والعلوم التطبيقية ،واإلدارة
والقانون واألعامل.
هناك خياران متوف ران:
مع مساعدة مدرس
تعليم ذايت من دون مدرس

املستويات

متوسط ومتقدم

ملزيد من املعلومات وللتسجيل

www.francisationenligne.gouv.qc.ca

دورات متخصصة

ت ُقدم هذه الدورات ذات املستوى املتوسط واملتقدم لتلبية احتياجات خاصة يف املجاالت املهنية التالية :الصحة والتمريض،
والهندسة والعلوم التطبيقية ،واإلدارة والقانون واألعامل .وهناك أيض اً دورات أخرى متوفرة لتلبية احتياجات خاصة .استعلموا اآلن!
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املستويات

متوسط ومتقدم

املدة والدوام

عرضة للتغيري

ملزيد من املعلومات وللتسجيل

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/cours-specialises

دورات يف مكان العمل

هذه الدورات مخصصة لألشخاص الذين سبق وبدأوا بالعمل والذين يرغبون بتعلم اللغة الفرنسية أو بتحسني مستواهم يف اللغة
الفرنسية .ت ُقدم هذه الدورات يف م راكز عمل الرشكة من قبل مدرس مؤهل وتلبي االحتياجات الخاصة للعامل والرشكة.

معلومات عامة

ملزيد من املعلومات حول الخيارات املختلفة لدورات تعلم اللغة الفرنسية املقدمة وإج راءات التسجيل ،يرجى م راجعة املوقع
اإللكرتوين التابع للوزارة ( )www.immigration-quebec.gouv.qc.caأو االتصال مبركز خدمة العمالء عىل  514 864-9191أو (من دون تكاليف
إضافية) .1 877 864-9191

