
 

 الكبرى تعليم المهاجرين والالجئين في منطقة نيو أورلينز
 الطالبوحصص الجنسية و تعليم االسرة تخدم مئات   أي اإلنجليزية كلغة ثانية ESLلجمعيات الخيرية الكاثوليكية ا 

 من أكثر من أربعين دولة كل عام في مواقع أورلينز ودائرة جفرسون.

اللغة االنجليزية كلغة ثانية والجنسية موارد قيمة  والمسائية متوفرة على حد سواء.  تعد حصصالدراسية الصباحية  الحصص

كل معلمينا ومدرسينا الخصوصيين   للمهاجرين و الالجئين الذين وصلوا مؤخرا والمتواجدين في هذا البلد منذ سنوات عديدة

 .البالغين طالبالمتطوعين! نحن دائما نبحث عن متطوعين جدد لمساعدة 

 تعرف على المزيد حول التطوع من خالل برنامجنا أدناه 

عبر في لويزيانا، سيتم تنظيم جميع الفصول الدراسية في الخريف افتراضيا  19-مستويات اإلصابة بالكوفيد ارتفاع بسبب    

 .اإلنترنت

 (ESL) اإلنجليزية كلغة ثانية

دراسة اللغة االنجليزية لغير الناطقين بها. مهمتنا هي المساعدة في تحسين مستوى هو برنامج  (ESL) االنجليزية كلغة ثانية

 .لدى الطالب حتى يصرون واثقين وناجحين في تحقيق أهداف حياتهم كأعضاء في المجتمع

ية يحتوي برنامجنا للتعليم عن بعد على حصص دراسية ألفواج ترتكز على مستوى الكفاءة باإلضافة إلى الدروس الخصوص

الفردية. يعتمد المنهج على جاهزية العاملين يتضمن االنجليزية للتحدث وقواعد وقراءة واستماع للفهم والكتابة والمفردات. 

وتركز جميع المستويات على اللغة العملية وأساليب التواصل اليومية التي تمكن المهاجرين البالغين من التواصل في مكان العمل 

 .الحكوميين وضباط الشرطة واألطباء والمعلمينوالتفاعل مع المسؤولين 

 يناير/كانون الثاني 18على اإلنترنت تبدأ دروس اللغة اإلنجليزية في  2022ربيع 

يناير/كانون الثاني.  18ديسمبر/كانون األول لبدء الدراسة في  6وسيبدأ التسجيل في  أقسام اللغة اإلنجليزية على اإلنترنت في 

ديسمبر/كانون األول أو خالل أسبوعين من تلقي  17ديسمبر/كانون األول فسوف نتصل بك بحلول  6 إذا تلقينا تسجيلك قبل

 .تسجيلك

  ESL  نموذج تسجيل

إذا كانت لديك أية أسئلة حول التسجيل أو صعوبة في ملء االستمارة عبر اإلنترنت، يمكنك االتصال بالبريد اإللكتروني                 

 .بسارة بول sball@ccano.org   7754-858-504 هاتفيا

 .الدروس متوفرة صباحا و مساءا
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 تعليم األسرة

وبرنامج تعليم األسرة  مجاني ومتاح لألطفال والمراهقين والبالغين من جميع األعمار وجميع المؤهالت اللغوية.  ويشجع هذا 

لى المجتمع المحلي وأفراد األسرة على العمل معا متى أمكن ذلك إليجاد فرص للتعلم بين األجيال البرنامج الذي يركز ع

 .واألسرية

"، التى Zoomيقدم برنامج تعليم األسرة المتوفر حاليا باالنترنت حصص دراسية جماعية صغيرة مع معلمين متطوعين عبر"

يمية التي يختارونها بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:تحسين من خاللها يمكن للطالب العمل على تحقيق األهداف التعل

إتقان اللغة اإلنجليزية من خالل القراءة على اإلنترنت، قواعد اللغة، تمارين التحدث واالستماع، تعليم وممارسة مقابلة الجنسية 

 .تية باللغة اإلنجليزيةودعم الخبرة الوظيفية، مثل ممارسة أسئلة، المقابلة الشخصية وتنسيق السير الذا

 
 الدروس متوفرة في أيام مختلفة بعد الظهر والمساء. الرجاء االتصال لمزيد من المعلومات حول البرنامج

للتسجيل، يرجى ملء هذا النموذج عبر اإلنترنت واختيار "تعليم األسرة"، وسيتصل بك ممثل من البرنامج خالل أسبوعين عند 
 .تلقي الطلب

 تعليم األسرةلب ط

 ولالطالع على أسئلة أخرى تتعلق ببرنامج تعليم األسرة، يرجى االتصال بمنسقة تعليم األسرة، جولي غامزي

jgamze@ccano.org 

 

 دروس الجنسية والطريق لمشروع الجنسية

 جنسية األمريكية. يستطيع المقيمون الدائمون الشرعيونيوفر خدمات إعداد طلبات التجنيس الكاملة ألولئك الذين يطلبون ال

إكمال طلب التجنس مع الممثلين القانونيين المعتمدين لدى وزارة ال فيعدل عندنا مقابل رسوم إستشارة لمرة واحدة  المؤهلون

بات الحصول على الجنسية دوالرا. وبعد إتمام طلب التجنس، سوف يتابع ممثلون عن الجمعيات الخيرية الكاثوليكية طل 50بقيمة 

 10الخاصة بهم عندما يتلقون مستجدات وباإلضافة إلى ذلك، تقدم الجمعيات الخيرية الكاثوليكية دورة دراسية عن الجنسية لمدة 

أسابيع ألولئك الذين يدرسون في الواليات المتحدة من أجل إختبارالجنسية.   ويقدم مستويين  في الدورات الدراسية على أساس 

ساعات من التعليم في األسبوع. وعلى الطالب أن يسجلوا أنفسهم وأن يخضعوا  5قان اللغة اإلنجليزية ، ويتلقى الطالب إت

الختبار لغة إنجليزية مسبق للمشاركة في الدورة. باإلضافة إلى ذلك، يجب على الطالب تقديم نسخة من بطاقة اإلقامة )البطاقة 

  . دوالر تكاليف الكتب المدرسية 35ها الخضراء( للتسجيل. وتغطي رسوم قدر

 .للحصول على المزيد من المعلومات حول الجنسية kjohnson@ccano.org أو 3880-427-504اتصل بنا على الرقم 

 2022 حصص الجنسية تبدأ في يناير

يومين  الجنسيةيناير. وتجرى دروس /كانون الثاني 18كانون األول/ديسمبر وللفصول ابتداء من  13في  الجنسيةوسيبدأ التسجيل لفصول 

 .في األسبوع، الدروس متوفرة  فقط في المساء. يجب ضم صورة البطاقة الخضراء في نموذج التسجيل

 .لمزيد من المعلومات. تضمين لغة التاريخ المحددة 3880-427-504يرجى االتصال بكيلي جونسون على الرقم 

 .واإلسبانية والبرتغالية والعربيةاطلع على النشرات اإلعالنية باإلنجليزية 
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 تطوع لمساعدة الكهول على تعلم االنكليزية

 على ممارسة نحن  اآلن في حاجة إلى متطوعين مخلصين ومتحمسين! اكتسب خبرة تعليمية واستمتع بمساعدة الطالب البالغين

 .لغتهم اإلنجليزية

 ساعات كل أسبوع 6-3تطوع    - 

 تعهد لفصل واحد   - 

  على األقل ثمانية عشر السنن أن يكو   -

 مطلوب مستوى عال من الكفاءة اإلنجليزية  - 

 .الوسائل والتدريب متوفرة. ينبغي أن يتمكن المتطوعون من االلتزام بيوم إلى ثالثة أيام في األسبوع

   هاتفياللمزيد من المعلومات أو للتسجيل للتطوع، اتصل بسامي بارفيلد على البريد االلكتروني التالي أو 

                    504-310-6893  sbarefield@ccano.org      

 تطوع

 


