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التعليم المستمر والتدريب على اللغة
التعليم المستمر

يتضّمن التعليم المستمر، وُيسّمى أيضاً تعليم البالغين، جميع 
أنواع الدورات التي يأخذها األشخاص البالغون بعد إكمال 
تعليمهم الرسمي في الجامعة أو الكلية. يمكن لهذه الدورات 
مساعدتكم على تنمية اهتماماتكم الشخصية )مثل الهوايات( 
أو تحقيق أهداف مرتبطة بالعمل )مثل مهارات الكمبيوتر(. 

يتّم تقديم التعليم المستمر من ِقَبل مجالس المدارس، والكليات، 
والجامعات، عادة في الفترات المسائية وعطالت نهاية األسبوع.

•

•

للعثور على مجلس مدرستكم المحلي، زوروا موقع  
 https://findlink.at/schoolinfo أو www.ontario.ca

للعثور على كليات وجامعات أونتاريو، زوروا موقع 
  https://findlink.at/findschool أو www.ontario.ca

لمعرفة المعلومات عن تحسين مهاراتكم في القراءة، •
والكتابة، والحساب، زوروا موقع www.ontario.ca أو 

  https://findlink.at/adultlearn

إذا كان عمركم أكثر من 18 سنة وترغبون في الحصول على •
شهادة الثانوية العامة، يمكنكم إيجاد برنامج مجاني في منطقتكم 
https://findlink.at/OSSD أو www.ontario.ca على موقع

يقّدم  Independent Learning Centre )مركز التعليم 
المستقل( على اإلنترنت العديد من دورات الثانوية العامة 

  www.ilc.org المعتمدة. للمزيد من المعلومات، زوروا موقع

التدريب على اللغة

تقدّم مجالس المدارس، والكليات، والوكاالت المجتمعية صفوف اللغة 
اإلنجليزية أو الفرنسية الُممّولة من الحكومة. كما تقدّم الجامعات 
ومدارس اللغة الخاصة أيضاً دورات في اللغة، لكنها تتطلّب دفع 

رسوم.

هناك العديد من أشكال دورات اللغة المختلفة ُمتاحة في أونتاريو. 

•(

•(

إليكم قائمة بفئات دورات اللغة المتنوعة:

.)ELD( )تطوير معرفة قراءة وكتابة اللغة اإلنجليزية  

FSL و ESL )اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية كلغة ثانية  

•(

•(

•(

)LINC( )تعليم اللغة للقادمين الُجدد إلى كندا

)OSLT(  )التدريب اللغوي الخاص بالمهنة

)ELT( )التدريب اللغوي الُمعّزز

)SLT( )التدريب اللغوي المخّصص •(

لالّطالع على توصيف مختلف أنواع صفوف اللغة 
الُمتاحة، زوروا موقع  inmylanguage.org أو  

  https://findlink.at/ESLprogram

 Ontario  للعثور على صّف لغة في منطقتكم، زوروا
  www.ontarioimmigration.ca  على موقع Immigration

https://findlink.at/onlinetool أو

لمعرفة معلومات عن تعليم اللغة للقادمين الُجدد إلى كندا في 
الدراسة المنزلية LINC Home Study )تدريب اللغة الذي 

يمكنكم القيام به في منزلكم(، زوروا موقع www.ontario.ca  أو  
 https://findlink.at/homestudy

 OSLT لمعرفة معلومات عن التدريب اللغوي الخاص بالمهنة
www.co-oslt.org الذي تقّدمه كليات أونتاريو، زوروا موقع

تقييم اللغة

تتطلّب بعض دورات اللغة حصولكم على تقييم للمهارات 
اللغوية قبل االلتحاق بها. اسألوا مستشار التوطين الخاص بكم 

ليدلّكم على مركز للتقييم في منطقتكم.

للعثور على وكالة تقييم بالقرب منكم، زوروا موقع  
settlement.org

اعرفوا المزيد عن تقييم اللغة على موقع language.ca أو  



 https://findlink.at/clb-assess

هل تعرفون؟

لدى العديد من أصحاب العمل برامج تطوير مهنية لمساعدة 
الموظفين على دفع تكلفة التعليم المستمر. اسألوا مديركم أو 

قسم الموارد البشرية عن الخيارات الُمتاحة. 




