
  2من  1 صفحة

 

 

 

 الوصول إلى خدمات المدينة دون خوف بالنسبة للسكان الذين لديهم 

 إقامة غير مؤكدة أو ليس لهم وضع قانوني من حيث الهجرة
 

 إجراءات وممارسات المجلس التعليمي في فانكوفر

 

والتي تبنتها مدينة فانكوفر. ترغب المنطقة  الوصول دون خوفتدعم المنطقة المدرسية في فانكوفر سياسة 
المدرسية في بذل جميع إمكاناتها في سبيل تسهيل حصول الطالب على التعليم الذي تموله الدولة في نفس 

 الوقت الذي تدرك فيه المعوقات التي تفرضها وزارة التربية والمتعلقة بسياسات التمويل.
 

 كندا في التسجيل لدى المنطقة المدرسية في فانكوفر؟كيف يتمكن الطلبة القادمين حديثاً إلى 

تقوم المدارس بإحالة جميع الطالب الذين ولدوا خارج كندا للتسجيل لدى مركز اإلستقبال واإليداع في المنطقة 
( من DRPCالمدرسية. يمكن مطالعة معلومات التسجيل لدى مركز اإلستقبال واإليداع في المنطقة المدرسية)

 الرابط التالي: خالل زيارة 
http://go.vsb.bc.ca/schools/drpc/Pages/default.aspx. 

 

 ماذا يحدث إذا كان الطالب مولوداً في كندا ولكن والديه )أو والديها( لم يكونوا مولودين هنا؟

 بالنسبة للطالب الذين ولدوا في كندا، إذا كانت لدى المدرسة شكوك حول الوثائق المطلوبة للتسجيل، سيتصل
( للمساعدة في إيجاد DRPCموظف مكتب إدارة المدرسة بمركز اإلستقبال واإليداع في المنطقة المدرسية )

حل للموضوع. وينطبق هذا على تأشيرات الدراسة، تأشيرات العمل والظروف المخففة. سيقوم موظف مركز 
مدى أهلية الطفل للحصول  ( بالنظر في الوثائق لتحديدDRPCاإلستقبال واإليداع في المنطقة المدرسية )

 على التعليم الذي تموله الدولة.
 

 كيف يتم تحديد أهلية الطفل للحصول على التعليم الذي تموله الدولة؟

يعتمد التأهيل للحصول على التعليم الذي تموله الدولة على إحتفاظ ولي أمر الطفل والطفل الذي يبلغ سن 
كولومبيا )يرجى مطالعة النص الكامل لسياسة وزارة التربية في الدراسة بمكان إقامتهما الرئيسي في بريتش 

 الرابط التالي:

http://www2.gov.bc.ca/gov/topic.page?id=AEC35F1EA3644F20B2A4C6C32FC97074 )
 يعتبر الوضع المتعلق بالهجرة ضرورياً ولكنه ال يحدد بالضرورة مكان اإلقامة الفعلي. 

 

يكون آباؤهم وأمهاتهم من العمال المؤقتين األجانب أو طالبي اللجوء؟ هل هم ماذا بالنسبة لألطفال الذين 

 مؤهلون للحصول على التعليم الذي تموله الدولة في بريتش كولومبيا؟

يكون العمال المؤقتين األجانب حاصلين عادة على تأشيرة عمل تكون مدتها أكثر من سنة واحدة ويكون 
للحصول على التعليم الذي تموله الدولة. يمكن أن يحصل أطفال طالبي اللجوء  أطفالهم مؤهلين أثناء تلك الفترة

على التعليم الذي تموله الدولة عندما يتم تمشية معامالت اللجوء الخاصة بهم. أما بالنسبة لطالبي اللجوء الذين 
ة بهم سيتم تم رفض طلباتهم في البقاء في كندا واألشخاص الذين إنتهت صالحية تأشيرات العمل الخاص

  معالجتها على أساس كل حالة بمفردها. 



  2من  2 صفحة

 ماذا بالنسبة للعائالت التي ال تجيد اللغة اإلنجليزية؟ هل هناك مساعدة لهم؟

( موظفو التواصل المتعدد الثقافات DRPCيتواجد في مركز اإلستقبال واإليداع في المنطقة المدرسية )
اإلنجليزية. بإمكان أولياء أمور جميع الطالب المسجلين في مدارسنا لمساعدة العائالت التي ال تجيد اللغة 

 (.SWISالوصول إلى هؤالء الموظفين و|أو موظفي دعم المساعدة على التوطين )

 
 ماذا لو لم يحمل أحد اآلباء أو األمهات الوثائق الروتينية الضرورية التي تظهر مكان إقامته الرئيسي؟

ذين ال يحملون الوثائق الروتينية الضرورية التي تظهر مكان إقامتهم الرئيسي إلى يتم إحالة أولياء األمور ال
(. لدى المنطقة المدرسية هياكل قائمة لمساعدة DRPCمدير مركز اإلستقبال واإليداع في المنطقة المدرسية )

داع في المنطقة العائالت التي ال تملك الوثائق الروتينية الضرورية. سيقوم موظفو مركز اإلستقبال واإلي
( بالتعامل مع كل حالة بكل عناية ولباقة. سيُطلب من أولياء األمور تقديم أدلة أخرى لبيان DRPCالمدرسية )

 إحتفاظهم "بمكان إقامتهم الرئيسي الفعلي" في بريتش كولومبيا.
 

تهم إلى سلطات ماذا لو كان أحد اآلباء أو األمهات قلقاً من أن موقفهم من حيث الهجرة سيؤدي إلى إحال

 الهجرة الفدرالية لسبب ما؟

إن سرية المعلومات الشخصية شيء مهم وال يحتاج اآلباء واألمهات أن يخافوا من المجيء إلى مركز 
(. رغم أن المنطقة المدرسية تدرك السلطة القانونية DRPCاإلستقبال واإليداع في المنطقة المدرسية )

ا الهجرة، إال أنه ليس من دور المنطقة المدرسية تبادل معلومات عن للحكومة الفدرالية فيما يتعلق بقضاي
الوضع المتعلق بالهجرة مع الجهات الخارجية مثل وكالة خدمات الحدود الكندية، ما لم يتم توجيه أمر بذلك 

 وفق القانون.
 

 ماذا لو لم يكن الطالب مؤهالً للحصول على التعليم الذي تموله الدولة؟

ب غير المؤهلين للحصول على التعليم الذي تموله الدولة إلى برنامج التعليم الدولي الذي يُدفع يتم إحالة الطال
( أو موظفو التواصل المتعدد الثقافات SWISمقابلها رسوم. قد يعطي موظفو المساعدة على التوطين )

(MCLW اآلباء واألمهات معلومات عن فرص تدريب اللغة اإلنجليزية األخرى المقدمة ) في المجتمع المحلي
أو من جهات دينية أو مستقلة لكي يستفيد منها أطفالهم لحين قيامهم بتقديم أدلة تظهر مكان إقامتهم الرئيسي 

 الفعلي وذلك ألسباب تتعلق بالتمويل.
 

ماذا لو كان الطالب مسجالً بالفعل في المدرسة وتغير وضع والده )أو والدته( أو ولي أمره من حيث 

 يجب على الطالب مغادرة المدرسة؟ الهجرة؟ هل

سوف لن يُطلب من أطفال اآلباء واألمهات وأولياء األمور المسجلين بالفعل في المدارس مغادرة المدارس 
بينما يحاول آباؤهم وأمهاتهم أو أولياء أمورهم التعامل مع قضايا الهجرة، بشرط قيامهم بتقديم الوثائق المطلوبة 

ترة إنتقالية )مثل: تغيير الوضع من عامل أجنبي مؤقت إلى اإلقامة الدائمة أو تأشيرة التي تؤكد أنهم يمرون بف
 الدراسة، إلخ(. سيتم التعامل مع الحاالت األخرى على أساس كل حالة بمفردها.

 

ماذا لو كان الطفل مسجالً في مدرسة تابعة للمجلس التعليمي في فانكوفر ولكن ليس بوسعه تحمل تكاليف 

 في الفعاليات التي تتطلب تمويالً إضافياً مثل بعض الرحالت الميدانية؟المشاركة 

يتأهل الطالب لجميع البرامج حالما يتم تسجيلهم في المدارس. تبذل المنطقة المدرسية كل جهودها لضمان أن 
  العراقيل المادية لألسرة ال تمنع أطفالهم من المشاركة في أية فعالية أو برنامج.


