
 

 
 
 

 نم يحث ةرجهال لوصوال ىإل امدخت املةنيد نود  فوخ البنةبس ناكسلل نيذال هيدلم

ماقإة ةدكؤم ريغ وأ ليس مهل وضع نوناقي  
 

 

رجإا ممو تاءا سر ا ت  جمالسل   يميلعتال يف كنافو فر   
 

 يف نف س  تد مع مالن ةقط مال دسرية يف وكنافف ر سيةسا اللوصو ود ن  فوخ  اوليت بتن تاه مدين ة افنوك ف ر. غرتب طنمالق ة 
مالد سرية يف بذل عيمج كمإانتاها يف ليبس سته لي حصو ل الط الب  ىلع لعتال يم الذ ي هلومت الد ةلو  

. والتق اليذ تد رك  فيه اقوعمال ت  يتال  ضرفتها وزارة تال ر بية واةقلعتمل بس اسايت  متال و يل  
 

ً  اثي دح  نيمداقل ا ةبل طل ا نك مت ي فيك  ؟ر فوكناف يف ةيسردمال ةقطنمل ا ى دل ليجستل ا يف ا دنك ىل إ 
 

من  قتو م مالادسر ةالحإب مجيع ال طالب الذني ولاود جراخ نكدا للتليجس لدى مرزك سإلاتبقال يإلاود عا يف مالنقطة   
)NWC( مالد.ةيسر نكمي ةعالطم امولعمت التليجس لدى مرزك تسإلاقالب وايإلد عا يف طنمالقة مالد سرية  

: خالل زيارة الطبار التالي  
https://www.vsb.bc.ca/site/nwc  

 

ً  ادول وم بل اطل ا ناك اذإ ثدحي اذام  ؟ انه نيدول وم اونوكي مل (اهيدل او و أ) هيدل او  نكل و  ادنك يف   
 

عاسمللد ة يف جيإاد  نالبس بة للط الب  الذ ني لوداو يف نك اد، إذ اناك ت  لد ى مال د كوكش ةسر لوح قئاثوال الم ولطبة لل يجستل، تيسلص   
)NWC( ةففخمال  سيقو م ومظف كرمز  ومظف تكمب  إاد ةر مال درسة مبر زك  إلاس البقت اوإ يلد عا يف ةقطنمال  مال د سرية. 

 يف والثائق حتلد يد  مىد  لهأية لفطال  صحللو ل لح ضومللو .ع وي طنب ق هذ ا ىلع أتش ير ات  الد را ،ةس شأتي ر ات  العلم اول فورظ
البن رظ  )NWC( تسإلاق الب وا يإل دعا يف نمال طةق مالد سرية  

. ىلع لعتاليم اليذ ومتله الةلود  
 

 

فيك متي حتد دي هأل ةي لفطال لل حلوص عل ى يلعتالم ال ذي  هلومت ودالل ة؟   
 

 زوا ةر رتالبية في متعيد  التأهلي لوصحلل لعى ميلعتال الذ ي هلومت الد ةلو ىلع حإتفا ظ يلو رمأ لفطال  وا لفطل الذ ي يبغل سن 
الرد ةسا ناكمب هتماقإم ا الئرييس يف بر شتي ولوك م ايب ي)رىج ةعالطم نال ص  اللماك  لس يةسا  

: ال طبار التيال  
)http://www2.gov.bc.ca/gov/topic.page?id=AEC35F1EA3644F20B2A4C6C32FC97074 

ً  ايرورض ةرج هلاب قلعتملا عضولا ربت عي.  يل عفلا ةماق إلا ناك م ةرورضلاب دد حي ال هنكلو 
 

ما ذاب ال ةبسن ل أالفطل  ال نيذ نوكي مهؤابآ وأهمامهت نم المعال ال ؤمق نيت جألاابن وأط ا يبل ال ءوجل ؟ له هم  
ولهؤمن للحلوص عل ى يلعتالم ال ذي  هلومت ال ةلود يف بر يتش ولوكمبيا؟   

 

 ال وجلء كيون الالمع ؤمال ق تي ن ألاجانب لصاحي ن اع د ة ىلع أتش ةري لمع  تك نو مد تاه ثكأ ر  نم سنة حاود ة يوك نو
 الطلبي ءوجلال  الذي ن  مهالفطأ مؤ لهي ن أثءان تلك فالت ةر لوصحلل ىلع ميلعتال الذي هلومت ال.ةلود نكمي نأ يحلص الفطأ  الطبي
 أتش يرات العلم صاخالة مهب يست م ىلع  ميلعتال  الذي هلومت الدةلو امدنع يت م شمتية اعمم ال ت ءوجلال ةصاخال .مهب امأ سنالببة

مت رفض لطبتاه م يف اقبالء  يف نكدا اخشألاوص الذني هتنإت حالصية  
. جالعمتاه ىلع ساسأ  لك احل ة اهدرفمب  
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ماذ ا با ةبسنل لل ئاعا تل يتال ال يجتد ال ل ةغ جنإلال ي؟ةيز هل  نها ك سماعدة ؟مهل  
 

ومظ وف ال ت والص عتمال دد ال ثافاقت    )NWC( يف ماد انسر جاوتيد  يف  مر زك تسإلا ق بال يإلاو دعا يف  مال ن ةقط مال د سرية 
عاسملدة الئاعال ت  التي ال يجتد الةغل زيلجنإلاي.ة كمإبا ن أوءايل رومأ جميع طال ا لب  مال س نيلج  

.)SWIS( وصوالل ىإل الؤهء ومالظ نيف و|وأ مويفظ معد ال سماعدة ىلع تالطو ني  
 

ماذا  ول مل لمحي حأد بآلاا ء وأ همألاا ت ال ثواقئ رالوتيين ة رورضالية يتال تظره كمان  قإاهتم رالئيس ي؟   
 

 عاسملةد  يت م ةالحإ لوأيءا رومألا الذي ن  ال لمحيو ن الو ثقئا الر وت ين ية رورضالية اليت تظره كما ن مهتماقإ الرئ ييس إلى
لد ى ةقطنمال  مال دريسة هيلكا ةمئاق  .)NWC( يإلاودعا يف طنمال ق ة  ريدم مرزك  سإلاتالبق اوإ يلدعا يف ةقطنمال مال د سرية 

لا بق تس إلا زك رم وفظوم مو قيس .ةير ورضلا ةين يت ورلا قئاثوال ك لمت ال يتال ت الئاعال  ن اي بل ىرخأ ةلدأ ميدقت 
ً  يس .ةق اب ل و ةيانع لك ب ةلاح لك  عم لم اعتلاب  ةيسرد مال )NWC( روم ألا ءايلوأ نم بلط 

. حإتظافهم كمب"ان مهتماقإ الرئييس عفالل"ي يف بريشت كوايبمول  
 

ً  اق ل ق  تاهمألا وأ ء ا بلآ ا دح أ ناك ول اذام   تاطل س ىإل مهتل احإ ىل إ ي د ؤيس ة ر جهل ا ثيح نم م هفق و م ن أ نم  
ال رجهة ردفالال ةي ببسل ما؟   

 

 الةطلس وناقال ن ية  نإ يرسة  المامولعت شالخصية ءيش همم الو تحيجا  اآءابل مألاوهات  نأ اخيف او نم ال ءيجم إلى كرمز 
مغر نأ نمالطةق مالدسرية تردك  .)NWC( مالدريسة تبادل امولعمت عن  تسإلاق الب وايإلد عا يف مالنةقط مالدسرية 

 ،ةيدنكال  ام مل يت م توجيه رمأ بذلك  ةموكحلل فال درا لية فيام عتيلق اضقبي ا جهالر،ة الإ أنه ليس نم رود ةقطنمال
عضوال تمالع قل ابلةرجه عم اهجالت جراخالية لثم الكوة امدخت حال دود  

. وفق اقال ن نو  
 

 

ً  لا هؤم بل اطلا نكي مل ول اذام  ؟ ةل ودل ا هل ومت ي ذل ا ميل عتل ا ىل ع لوص حل ل 
 

ً  ي يذلا يلودلا ميل عتلا جم انرب ىلإ ةلودل ا هلومت يذل ا مي ل عتلا ىل ع لوص حلل نيلهؤملا ريغ بالطال ةالحإ  متي  عفد 
وأ ظومف و وتالالص عتمالدد الثافاقت   )SWIS( اللحمي قمااهلب رس.مو قد يطعي ظومف و عاسمالدة ىلع وتالطني 

ءابآلا وا اهمألت امولعمت نع رفص تديرب الةغل اإيلجنلزية ىرخألا المقدةم يف متجمالع  )MCLW( ناكم مهتماقإ  اليئرس ي 
وأ نم اهجت نيدي ة وأ سمتقل ة يكل تسيف يد اهنم مهالفطأ نيحل قياممه بتقدي م أدةل تظره  

. فالعيل ولذك سألباب عتتلق متالبويل  
 

 

ً  لاجس م بل اطل ا ناك ول اذام  ث يح نم ه رمأ يل و وأ (هتدل او و أ) هدل او عض و ر ي غتو ةس ر دمل ا يف لعفل اب 
بجي له ؟ةرجهال  عل ى  ال ط ال رداغم بة  ال ردمس ة؟   

 

ً  ي نل فوس  سراد مل ا ةرد اغم سرادمل ا يف لعفل اب ني لجس ملا روم ألا ءايل وأو تاهمألاو ءابآلا لافط أ نم بلط 
 أتش رية  بي امن لواحي هؤابآم وأهما مهت وأ أوءايل أم روهملماعتال  عم اضقيا جهالر،ة شبر ق طيماه م بتقد مي الو ثا قئ الم لطو بة 

التي كؤتد  نأه م مير نو فبتةر اقتنإل ية )م :لث تغ يري الو عض نم لماع أجنبي ؤمتق ىإل  ةماقإلا الد ةمئا وأ  
. الدرا،ةس .)خإل متيس لماعتال عم الاحالت خألارى ىلع أسسا لك ةالح رفمبهدا  

 

 

 ف يل اكت لمحت هعس وب سي ل نكلو رفوك ناف يف يميلعتل ا سلجملل ةع بات ةس ردم يف  لاجس م لفطل ا ناك ول اذام
ً  لايو مت بل طتت يتل ا تايل اع فل ا يف ةكر اشمال ً  ايفاض إ    ؟ ةيناديمل ا تلاحرل ا ضعب لثم  

 

تيأ له الطالب عيمجل بالراجم امالح يت م ليجستهم يف مالدار .س بتذ ل مالنمال ةقطدسريلك ة هدوهجا  مضلان أن  
. عالرليقا امالدية لأسلرة ال عنمت الفطأهم نم اشمال رةك يف أية ةيالعف وأ ربنجما  
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