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المدارس العامة
تتضّمن المدارس االبتدائية صفوف الحضانة )ِرياض 

األطفال( والصفوف من األول حتى الثامن. يبدأ األطفال 
المدرسة عادة عندما يبلغون سّن 4 أو 5 سنوات. تتضّمن 

بعض المناطق المدارس اإلعدادية أو المدارس العامة 
الصغرى للصفوف 6 و7 و8. تشتمل مدارس الثانوية 
)وُتسمى أيضاً الهاي سكول( الصفوف من 9 إلى 12.

لتسجيل أطفالكم في المدرسة ألول مرة، عليكم التواصل 
مع مجلس مدرستكم المحلي. ستقوم المدرسة بتقييم 

أطفالكم لتحديد الصّف الذي يجب أن ينضّموا إليه. يوجد 
دعم لغوي للطاّّلب الذين يتعلّمون اللغة اإلنجليزية.

•

•

اعرفوا عن مدارس أونتاريو العامة من خالل زيارة 
ontario.ca وزارة التعليم على موقع

اقرؤوا دليل المدارس االبتدائية والثانوية على موقع  
  findlink.at/educinfo أو  settlement.org

مجالس المدارس

في أونتاريو، هناك أربعة أنواع من مجالس المدارس 
العامة:

المدارس اإلنجليزية العامة.•

المدارس اإلنجليزية الكاثوليكية. •

المدارس الفرنسية العامة.•

المدارس الفرنسية الكاثوليكية. •

للحصول على قائمة بمجالس وهيئات المدارس، زوروا 
 ontario.ca وزارة التربية والتعليم في أونتاريو على موقع

  findlink.at/boardlist أو

ِرياض األطفال بدوام كامل

توّفر جميع مدارس أونتاريو العامة والكاثوليكية صفوف 
ِرياض األطفال بدوام كامل لألطفال في عمر 4 و5 
سنوات )الروضة الصغيرة والكبيرة(. وتوّفر بعض 

المدارس برامج ما قبل وما بعد المدرسة لطاّّلب ِرياض 
األطفال.

للمزيد من المعلومات، زوروا وزارة التربية والتعليم على 
findlink.at/full-dayK  أو ontario.ca موقع

التعليم باللغة الفرنسية

يتّم توفير التعليم باللغة الفرنسية من عدة مجالس مدارس 
لألطفال الذين يتحّدث أهلهم اللغة الفرنسية كلغة أّم. 
اعرفوا المزيد عن المدارس الفرنسية على الموقع 
اإللكتروني لوزارة التربية والتعليم: ontario.ca أو 

findlink.at/FSL

تعليم اللغة الفرنسية

هناك ثاّلثة أنواع من تعليم اللغة الفرنسية في المدارس 
اإلنجليزية والكاثوليكية. تواصلوا مع مجلس مدرستكم 

المحلي لتعرفوا ما هي البرامج الُمتاحة للطاّّلب في 
منطقتكم:

•

•

صميم اللغة الفرنسية Core French – يتعلّم الطاّلب 
اللغة الفرنسية كمادة.

اللغة الفرنسية الممتدة Extended French  – يتعلّم 
الطاّلب اللغة الفرنسية كمادة، وتكون هي لغة التعليم 

في مادة أخرى واحدة على األقّل.

  French Immersion االنغماس في اللغة الفرنسية
عليتعلّم الطاّّلب اللغة الفرنسية كمادة ويدرسونها أيضاً 

كلغة تعليم في مادتين أو أكثر.



اعرفوا المزيد عن برامج تعلّم الفرنسية كلغة ثانية 
على موقع وزارة التربية والتعليم: ontario.ca أو 

findlink.at/onfs

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة

هناك برامج ُمتاحة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في 
المجال السلوكي، أو التواصلي، أو الجسدي، والتي تتيح 

لهم االستفادة الكاملة من تجاربهم المدرسية. تقّدم المدارس 
أيضاً دعماً للطاّّلب الذين لديهم مشاكل في التعلّم.

اعرفوا عن هذه البرامج في وزارة التربية والتعليم على 
findlink.at/Spec/Edu أو ontario.ca :موقع

مالحظة هامة

ال توجد تكلفة أو رسوم لذهاب األطفال إلى المدارس 
العامة.

يجب أن يذهب جميع األطفال ما بين سّن 6 و18 سنة 
إلى المدرسة.




