
برنامج
الطالب األجانب

التسجيل لمغامرة جديدة في كندا!

تطمح Louis Riel School Division إلى 
تطوير أشخاص مهتمين ومثقفين وقديرين يقدرون 
التعلم ويسعون الستغالل قدراتهم، ويسعون أيًضا 

لتحقيق الصالح العام.

الرؤية

اتصل بنا لمعرفة المزيد عن برنامج الطالب األجانب، 
أو Louis Riel School Division، أو لمعرفة 

كيف يكون العيش في وينيبيغ، مانيتوبا، كندا.

HTTP://ISP.LRSD.NET قم بزيارة

مكتب مجلس إدارة تعليم األجانب:

:فتاه 1-204-253-8025+
فاكس: 1-204-237-7179+

ةعمجلا إلى نينثالا نم حومفت
 ص إلى  4:308:30 (يمسرلا يكزرملا تيقولتا) م

50 Monterey Avenue
Winnipeg, Manitoba R2J 1X1 Canada

االتصال

INTERNATIONAL STUDENT PROGRAM

INTERNATIONAL STUDENT PROGRAM

برنامج الطالب األجانب

يقع Louis Riel School Division )قطاع مدرسة 
لوي ريال( في وينيبيغ، عاصمة مقاطعة مانيتوبا، كندا. 
ُتعد وينيبيغ مركًزا حضرًيا رئيسًيا يحتوي على العديد 
من المتنزهات واألنهار والمباني التاريخية واألنشطة 

الثقافية المتنوعة. وتقع المدينة على مسافة قصيرة فقط 
من البحيرات الجميلة، والشواطئ، والسهول المنبسطة. 

 Louis Riel School Division لقد تمت تسمية
على اسم Louis Riel، الذي كان واحًدا من الشخصيات 

التاريخية المؤسسة لمقاطعة مانيتوبا.

أين نحن؟

فنحن نساعد الطالب على التعلم وتحقيق التفوق 
بينما يستمتعون بوقتهم في كندا. تعرف على 
أصدقاء جدد، وجرب أشياء جديدة، واكتشف 

ثقافات جديدة - واستمتع!

لماذا LOUIS RIEL؟
إن قطاعنا يرحب بالطالب األجانب إلى مجتمعنا. ونحن 

نقدم تجارب تعليمية ممتازة بأسعار معقولة. يمكن للطالب 
االنغماس تماًما في بيئات ناطقة باإلنجليزية أو الفرنسية. 
يوفر برنامجنا للطالب األجانب تجارب جذابة تؤدي إلى 

التنمية الشخصية واألكاديمية واالجتماعية.

Winnipeg

Arabic

.بالحق في تعديل أو إلغاء أية معلومات أو رسوم ذات عالقة ببرنامج 
الطلبة الدوليين دون إخطار Louis Riel تحتفظ شعبة مدارس



من خالل برنامج اإلقامة مع العائالت، يحصل 
الطالب على تجربة كيف يكون العيش كأحد األفراد 

في عائلة كندية في بيئة منزلية دافئة ومرحبة. سيشارك 
الطالب األجانب في األنشطة العائلية ويشاركون في الحياة 

العائلية اليومية، بما في ذلك المساعدة في أداء األعمال 
المنزلية اليومية. كما تقدم العائالت المضيفة للطالب فرًصا 

ممتازة لتنمية اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية.
ويتم اختيار العائالت المضيفة بعناية. يتم إجراء مقابالت 

شخصية مع كافة العائالت المضيفة ويجب أن يجتازوا 
الفحوصات األمنية. كما يتم فحص منازلهم للتأكد من أن 

الطالب سيعيشون في بيئة آمنة وصحية وداعمة.
يمكن للطالب األجانب الذين يقيمون مع أسرة مضيفة أن 

يتوقعوا التالي:
عائلة ومنزل يتم اختيارهم واعتمادهم شخصًيا من   •

قبل منسق اإلقامة مع العائالت لبرنامج الطالب 
األجانب

غرفة خاصة   •
ثالث وجبات صحية يومية  •

مناخ إيجابي وداعم للدراسة والعيش  •

برنامج اإلقامة مع العائالت
سيقوم فريق برنامج الطالب األجانب بما يلي: 
التواصل مع الطالب ومساعدتهم قبل وصولهم إلى كندا وخالل  •

إقامتهم فيها
تنسيق أماكن اإلقامة مع عائالت  •

استقبال الطالب في المطار عند وصولهم  •
المساعدة لترتيب التأمين الصحي  •

إطالع الطالب على اختيار الدورات وتنظيم التسجيل في   •
المدرسة

تقديم دورات توجيهية  •
ربط الطالب مع أصدقاء "داخل الفصل" قبل وصولهم إلى   •

كندا
تحويل الساعات األكاديمية خارج المقاطعة  •

مراقبة الحضور في الفصل  •
توفير التواصل المستمر مع أباء الطالب وأولياء أمورهم  •

الترتيب لكتابة الطالب االمتحانات بلغتهم األولى  •
مساعدة الطالب للتحضير الختبارات اللغة اإلنجليزية كلغة   •

)TOEFL( أجنبية
ترتيب األوراق الرسمية للتخرج  •

المساعدة في طلبات التقديم للمنح الدراسية والتسجيل في   •
الجامعة

إرسال الوثائق/الشهادات إلى السفارات للمصادقة عليها   •
لضمان تمكن الطالب من االلتحاق بالجامعات في بلدان 

أخرى

نحن نوفر تعليًما جيًدا 
في بيئات تعليم آمنة 

وداعمة.

http://isp.lrsd.net

ما نقدمه
Louis Riel School Division تقدم 
مجموعة كبيرة من الدورات التعليمية للطالب 
من جميع األعمار. توفر بيئات التعليم الملهمة 

والثرية لدينا مجموعة كاملة من المكتبات، ومراكز 
الكمبيوتر المجهزة جيًدا، ومختبرات العلوم، 

والمسارح، وصاالت األلعاب الرياضية، وقاعات 
الموسيقى/الفنون، ومراكز الفنون التطبيقية للطالب 

الذين يرغبون في الدراسة باللغة اإلنجليزية أو 
الفرنسية.

كما أن طالب المدارس الثانوية لديهم الفرصة أيًضا 
لاللتحاق بدورات اختيارية متخصصة. تتفاوت 

الدورات االختيارية من مدرسة ألخرى وقد تتضمن 
كل شيء من األسبانية إلى األعمال إلى القانون.




