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الوكالة التنفيذية للتعليم والوسائل السمعية والبصرية والثقافة
 (EACEA)

http://eacea.ec.europa.eu

الدعم اللغوي
 عبر اإلنترنت

لالجئين
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من يمكنه االستفادة من الدعم اللغوي 

عبر اإلنترنت؟
يتم توفير الدعم اللغوي عبر اإلنترنت لالجئين على أساس 

التعريف أدناه:

“في سياق االتحاد األوروبي، إما ان يكون مواطنا من دولة من 
خارج االتحاد موجود في االتحاد، بسبب خوف مبرر من التعرض 
لالضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو 

االنتماء إلى فئة اجتماعية معينة، موجودا خارج البلد التي يحمل 
جنسيته وال يستطيع أو، بسبب ذلك الخوف، ال يريد االستفادة من 

حماية ذلك البلد، أو شخص ال يحمل جنسية، موجود خارج بلد إقامته 
المعتادة السابقة لألسباب نفسها المذكورة أعاله، ال يستطيع أو، بسبب 

هذا الخوف، ال يريد العودة إليه، والذي ال تنطبق عليه المادة 12 
”.)EU/2011/95(  من التعليمات )االستثناء(

يشمل هذا التعريف األفراد الحاصلين على صفة اللجوء بعد 
تقديمهم طلب اللجوء، واألشخاص الذين تلقوا قرارا ايجابيا 
بخصوص اللجوء وحصولهم على  صفة الجئ، أو الحماية 

المؤقتة / الثانوية أو الحماية اإلنسانية، أو طالبي اللجوء، 
بغض النظر عن العمر.

#Languages4Life

الدعم اللغوي عبر اإلنترنت
لالجئين 

PDF    ISBN 978-92-9492-234-2  
            DOI 10.2797/55158
            EC-02-16-617-AR-N

Print   ISBN 978-92-9492-262-5  
            DOI 10.2797/19266
            EC-02-16-617-AR-C

لمزيد من المعلومات!

http://erasmusplusols.eu/arabic
الرجاء زيارة

http://eacea.ec.europa.eu


تعلم اللغات باستخدام خدمة الدعم
اللغوي عبر اإلنترنت

ما الذي يقدمه الدعم اللغوي عبر اإلنترنت؟
يمكن لالجئين اختيار دراسة مساق لغوي من خالل الدعم اللغوي عبر 

اإلنترنت في أيِّ لغة من اللغات المتوفرة.

يدعوهم   الذي  اإللكتروني  البريد  تلقي  بمجرد  الالجئين  على  ينبغي 
لمعرفة  لغوي  بتقييم   القيام  اللغوي عبر اإلنترنت  الدعم  إلى استخدام 

المستوى اللغوي الحالي.

عند االنتهاء من هذا التقييم، يمكن لالجئين الدخول إلى المساق اللغوي 
تتوفر  شهًرا.   13 أقصاها  لمدة  المطلوب(  المستوى  في  توفر   )إذا 
والفرنسية،  واإلسبانية،  واإلنجليزية،  األلمانية،  اللغات  في  مساقات 
حتى   )A1( األول  المبتدئ  المستوى  من  والهولندية  واإليطالية، 
المرجعي  األوروبي  اإلطار  حسب    )C2( األخير  المتقدم  المستوى 
.)Common European Framework of Reference( العام للغات 
يتوفر المستوى المبتدئ األول )A1( في اللغات التشيكية، والدنماركية، 
اللغوية  المساقات  تتوفر  حين  في  والسويدية،  والبولندية،  واليونانية، 

حتى المستوى المتوسط المتقدم )B2( في اللغة البرتغالية. 
 

المشاركة  سجل  تحميل  اللغة،  مساق   نهاية  في  للمستخدمين،  يمكن 
اللغة  تقييم  اللغة.  هذه  في  تقدمهم  لقياس  الثانية  اللغة  بتقييم  والقيام 

الثانية غير إلزامي.

كيف يمكنك المشاركة
اتصل بالوكالة الوطنية على الرابط

 )http://bit.ly/NAsContacts( للحصول على مزيد 
من المعلومات حول كيفية المشاركة.

ما هو الدعم اللغوي عبر اإلنترنت؟
اإلنترنت عبر  اللغوي  الدعم  خدمة   تقدم 
التابعة   )Online Linguistic Support - OLS(
باللغات  اإلنترنت  لغوية عبر  مساقات   حالّيًا  إليراسموس 
التشيكية، والدنماركية، واأللمانية، واليونانية، واإلنجليزية، 
واإلسبانية، والفرنسية، واإليطالية، والهولندية، والبولندية، 
ولطالب  العالي،  التعليم  لطالب  والسويدية  والبرتغالية، 
التعليم والتدريب المهني والمتطوعين في الخدمة التطوعية 

األوروبية المشاركين في برنامج ايراسموس. 

مددت المفوضية األوروبية هذه الخدمة التطوعية المجانية 
لنحو 100 ألف الجئ على مدى السنوات الثالثة المقبلة.

وقت  أيِّ  في  اإلنترنت  عبر  اللغوي  الدعم  استخدام  يمكن 
اللغوية  المساقات  تشمل  باإلنترنت.  أيِّ جهاز متصل  ومن 
للدعم اللغوي عبر اإلنترنت مجموعة متنوعة من الوحدات 
وكذلك  مختلفة،  لغوية  مهارات  تغطي  التي  التعليمية 
المفتوحة  العامة  )المساقات  التفاعلي  المباشر«  »التدريب 

عبر اإلنترنت، وجلسات التعليم الفردية والمنتديات(.

ما هي ميزة الدعم اللغوي عبر اإلنترنت 
لالجئين؟

تهدف هذه المبادرة، في ظل أزمة الهجرة الحالية، إلى دعم جهود 
أنظمة  في  الالجئين  لدمج  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  الدول 
مهاراتهم  تطوير  في  المساهمة  وإلى  أوروبا  في  والتدريب  التعليم 

اللغوية.

ما هي آلية هذه المبادرة؟
اللغوي  الدعم  يتوفر  طوعية.  المبادرة  هذه  في  المشاركة 
الذين  لالجئين  المشاركة،  الدول  في  اإلنترنت،  عبر 
يرغبون في تحسين معرفتهم في إحدى اللغات المتوفرة في 
خدمة الدعم اللغوي عبر اإلنترنت )التشيكية، والدنماركية، 
واأللمانية، واليونانية، واإلنجليزية، واإلسبانية، والفرنسية، 
واإليطالية، والهولندية، والبولندية، والبرتغالية، والسويدية( 
من خالل مؤسسة/منظمة مستفيدة من إيراسموس والتي 

قررت المشاركة.

الدعم اللغوي عبر اإلنترنت
لالجئين
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