
 
 

 

 

 

 لقد أكملت تقييم تقديم الخدمة!

سيساعدك هذا المستند على فهم ما تحتاج إلى معرفته الستخدام كل خيار من خيارات تقديم الخدمة المختلفة. بغض النظر عن  

   الطريقة التي ستختارها، سيساعدك هذا في إعدادك للنجاح.

  

  على أخصائي اِستِيطان، يرجى زيارة:إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في العثور 
 https://ircc.canada.ca/english/newcomers/services/index.asp 

  

االتصال لتحديد موعد. يمكنك العثور على قائمة بالمواقع  ( للغة اإلنجليزية، فيمكنك CLBإذا لم تكن قد خضعت بعد لتقييم )

  هنا:

-language-https://www.language.ca/resourcesexpertise/for
  0d0f-0f2b7a24-771803983learners/#1473 

  

  فيما يلي بعض األشياء الواجب مراعاتها، بناًء على النهج الذي تختاره:
 

  إذا قررت استخدام الخدمات المقدمة عبر اإلنترنت أو المختلطة، فمن الجيد:

  

برنامج مختلط أن يكون لديك  عادة ما تتطلب المشاركة في برنامج عبر اإلنترنت أو اكتشاف األدوات التي تحتاجها.  .1

كمبيوتر. في بعض األحيان، يمكنك المشاركة باستخدام جهاز لوحي أو هاتف ذكي. اسأل مزود البرنامج الخاص بك 

  عن األدوات التي تحتاجها وما إذا كان يمكنك استعارة المعدات إذا كنت في حاجة إليها.
 

فون الكمبيوتر خاصتك عبر زيارة هذا يمكنك التحقق من عمل كاميرا وميكرو اختبر معداتك. .2

 test-mic-https://www.loom.com/webcam  الموقع:
 

ميجابت في الثانية للتنزيل   2يفضل لمكالمات الفيديو أال تقل سرعة اإلنترنت عن  تحقق من سرعة اإلنترنت لديك. .3

 /https://www.speedtest.net   بت في الثانية للتحميل. يمكنك التحقق من سرعتك هنا:ميجا 2و
 

ابحث عن مساحة في منزلك حيث يمكنك حضور البرامج عبر اإلنترنت. يُفضل أن تكون المساحة هادئة  نظم أمورك. .4

   وتتمتع بالخصوصية.
 

قد تتطلب البرامج عبر اإلنترنت أو المختلطة أنشطة متزامنة )في نفس الوقت( وغير متزامنة  الزمني.  جدولكدد ح .5

)في أوقات مختلفة(. يجد العديد من األشخاص صعوبة في إدارة الجزء غير المتزامن. حاول تحديد جدول زمني  

  أثنائها متعباً جداً.خطط للقيام بعملك في أوقات من اليوم ال تكون و ،لنفسك
 

هل لديك صديق أو أحد أفراد األسرة ممن يمكنهم مساعدتك في المشكالت الفنية؟ هل بإمكانك طلب  ابحث عن الدعم.  .6

المساعدة من مدرب / قائد البرنامج؟ هل بإمكانك الحصول على المساعدة في رعاية األطفال أثناء اتصالك باإلنترنت؟  

  للنجاح. فكر في الدعم الذي ستحتاجه
 

  إذا قررت استخدام الخدمات المقدمة شخصياً أو المختلطة، فمن الجيد:
 

قيّم كم من الوقت يمكنك قضائه في برنامجك. يحتاج العديد من البالغين أيضاً   انظر إلى الجدول الزمني الخاص بك. .1

جزئي للبرنامج أفضل لك أو الدوام إلى وقت للقيام بمسؤوليات العمل واألسرة. ضع في اعتبارك ما إذا كان الدوام ال

  الكامل.
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توفر بعض البرامج رعاية األطفال. في حال عدم توفرها ستحتاج إلى العثور على  رتب رعاية األطفال إذا لزم األمر.  .2

 مركز رعاية نهارية أو صديق / أحد أفراد األسرة لرعاية طفلك )أطفالك(. قد يكون هذا الموقع مفيداً:
-each-in-care-care/child-child-https://findingqualitychildcare.ca/finding
 territory-and-province 

 

الخاص بك على الخريطة واحصل على توجيهات كيفية الوصول إليه. من الجيد  ابحث عن البرنامج خطط مسارك.  .3

  أيضاً التحقق من الوقت الذي ستستغرقه للوصول. يمكنك استخدام هذا الموقع:
  https://maps.google.ca/ 
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