اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية للكبار
االلتحاق بدورة لتعليم اإلنجليزية كلغة ثانية عملية سھلة
الخطوة  :1ما ھو وضعك في كندا؟
نحن نرحب بجميع الدارسين في دوراتنا لتعليم اإلنجليزية كلغة ثانية .فإذا كنت مقيما ً كندياً ،فدوراتنا مجانية .برجاء االطالع على معايير األھلية أدناه.
المقيمون الكنديون
لكي تتأھل كمقيم كندي ،يجب أن تكون:







في عمر  18سنة أو أكثر ،ولست طالبا ً ملتحقا ً بأي مدرسة نھارية مدعومة من الحكومة في أونتاريو ولغتك األولى
ليست اإلنجليزية،
ومواطنا ً كنديا ً )مولوداً خارج كندا( أو مقيما ً دائما ً أو الجئا ً وفقا ً التفاقية اللجوء أو طالب لجوء ،أو
مرشحا ً من قِبل أحد المقاطعات ،أو أحد التابعين لذلك المرشح ،يكون تم اعتماده من خالل برنامج "فرص أونتاريو:
مرشحو الھجرة إلى المقاطعات" لكن لم يُبت بعد في أمرك للحصول على وضع المقيم الدائم ،أو
عامالً أجنبيا ً مؤقتاً ،أو أحد التابعين له ،اع ُتمد من خالل برنامج "فئة الخبرة الكندية" ،أو
عامالً منزليا ً أجنبيا ً دخل البلد في إطار برنامج "مقدم الرعاية المقيم".

فإذا كنت مؤھالً ضمن الفئات المبيّنة عاليه ،برجاء االنتقال إلى الخطوة .2

الخطوة  :2اعثر على دورتك
ھل حضرت دورة لتعليم اإلنجليزية كلغة ثانية خالل السنة )االثني عشر شھراً( الماضية؟
ال
برجاء التواصل مع مركز التقييم واإلحالة التابع لجمعية الشبان المسيحيين ) (YMCAعلى الرقم  416.925.5462لحجز موعد لتقييم مستواك في اللغة اإلنجليزية.
يجب أن تبرز ما يثبت إقامتك ،علما ً بأنه ال ُتقبل إال إحدى الوثائق التالية:











بطاقة إقامة دائمة
إقرار بنية المطالبة بوضع الجئ
وثيقة طالب لجوء
وضع الجئ وفقا ً التفاقية اللجوء
َ
مواطنة كندية
بطاقة
جواز سفر كندي
تصريح عمل وخطاب يفيد بالقبول في برنامج "فرص أونتاريو :مرشحو الھجرة إلى المقاطعات"
خطاب تأكيد من دائرة المواطنة والھجرة الكندية يؤكد الموافقة على اإلقامة الدائمة
تصريح عمل مقدم الرعاية المقيم الصادر من دائرة المواطنة والھجرة الكندية

المواعيد متاحة أثناء النھار والمساء والعطالت األسبوعية .الرجاء االطالع على المقار المبينة أدناه .يمكن للمقيِّم ،بعد انتھائه من تقييمك ،تسجيلك في واحدة )أو أكثر(
من دوراتنا .سيطبع لك المقيّم نموذج إحالة الدورة الذي يلزم إحضاره معك في اليوم األول من الدورة .إذا احتجت إلى مساعدة في أي وقت بعد مغادرتك مركز جمعية
الشبان المسيحيين ) (YMCAأو رغبت في حجز موعد لتقييم مستواك اللغوي ،برجاء االتصال بمكتبنا المركزي على الرقم.416.338.4300 :

YMCA Assessment and Referral Centres

ھل حضرت دورة لتعليم اإلنجليزية كلغة ثانية خالل السنة )االثني عشر شھراً( الماضية؟
نعم
لالطالع على قائمة بمقراتنا والمستويات المناظرة ،برجاء االتصال بمكتبنا المركزي على الرقم 416.338.4300 :أو زيارة موقعنا اإللكتروني:
 .www.ESLtoronto.caبرجاء تجھيز رقمك المرجعي .أو في حالة عثورك على مقر يقدم دورة تتفق مع مستواك ،يمكنك التوجه إلى ھذا المقر ومعك اآلتي:
وثائق الھجرة الخاصة بك و إثبات ھوية بصورة باإلضافة إلى أي مما يلي:
رقم الطالب المرجعي الخاص بك )الذي حصلت عليه عند أدائك اختبار التقييم( أو

"نموذج إحالة دورة" من آخر دورة تلقيتھا

الزوار
إذا كنت في زيارة إلى كندا أو موجوداً فيھا بتأشيرة طالب ،يمكنك االلتحاق ببرنامجنا لتعليم اإلنجليزية كلغة ثانية للزوار نظير  7دوالرات لكل ساعة تعليم في الدورة
شاملة الضريبة .يجب أن تسجل لحضور أسبوعين على األقل وأن تدفع رسم تقييم أوليا ً مقداره  60دوالراً قبل حضور أي دورةُ .تجرى التقييمات في مركز بيكفورد
 Bickford Centre, 777 Bloor Street Westبموعد مسبق فقط .برجاء االتصال بالرقم 416.393.0532 :للحصول على مزيد من المعلومات .نقبل الدفع نقداً
وبحواالت مالية بريدية وبشيكات معتمدة مقبولة الدفع إلى :مجلس منطقة تورنتو للمدارس .رسوم الدورات ال ُترد.

