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 تصنیف األجانب 
 ). MEYSیخضع تصنیف األجانب لقانون التعلیم والمبادئ التوجیھیة المنھجیة لوزارة التعلیم والشباب والریاضة (

 
 عند تقییم أطفال األجانب في "اللغة التشیكیة واألدب" ، سیتم أخذ مستوى المعرفة باللغة التشیكیة في االعتبار. 
 

قاً  یتم تقییم نتائج تعلیم التالمیذ الذین لیسوا من مواطني الجمھوریة التشیكیة ویشاركون في التعلیم اإللزامي في الجمھوریة التشیكیة وف 
بتدائي. التعلیم بشأن التعلیم اال  2005/  48المرسوم رقم  من  17إلى    14واألقسام من    قانون التعلیم  من    53ى  إل  51ألحكام المواد  

 . والمتطلبات المحدده لاللتحاق بالمدارس اإللزامیة
 

) من المرسوم 4) و (2(  15عند تقییم ھؤالء التالمیذ ، یعتبر مستوى المعرفة باللغة التشیكیة أمرا ذو اھمیة خاصة وفقًا للقسم  
 الذي یؤثر على أداء التلمیذ. 

 
ي للمجال التعلیمي "اللغة التشیكیة واألدب" كما ھو محدد في برنامج التعلیم  عند تقییم ھؤالء التالمیذ على المحتوى التعلیم

اإلطاري للتعلیم االبتدائي (أو محتوى المادة "اللغة واألدب التشیكي" وفقاً للمناھج الدراسیة الحالیة للتعلیم االبتدائي) ، یعتبر 
د بدء االلتحاق بالمدرسة في الجمھوریة التشیكیة دائًما حالة  مستوى المعرفة باللغة التشیكیة في نھایة ثالث فترات متتالیة بع

 ) من المرسوم الذي یؤثر على أداء التلمیذ .4) و (2( 15خاصھ وفقًا للقسم 
 

 في نھایة الفصل الدراسي األول ، حتى الطالب األجانب ال یجب تقییمھم في تقریر المدرسة ، حتى في تاریخ بدیل. 
 
 قییم التلمیذ في نھایة الفصل الدراسي الثاني ، فسیتعین علیھ إعادة السنة. ومع ذلك ، إذا لم یتم ت 
 

 یحق لمواطني الجمھوریة السلوفاكیة استخدام اللغة السلوفاكیة أثناء دراستھم ، باستثناء موضوع "اللغة واألدب التشیكي".
 
 

 من اللوائح المدرسیة)   16دعم اللغة (وفقًا للمادة  
 
 

 مجاني. تعلیم لغويالمیذ األجانب الجدد الحصول على وبالتالي ، یحق للت 
 

باللغة التشیكیة بشكل ولكن ماذا عن التالمیذ الذین عاشوا في جمھوریة التشیك لفترة أطول من الزمن ، یمكنھم التواصل 
 جید نسبیاً ولكنھم یفتقرون إلى المھارات اللغویة لمھام أكثر صعوبة في اللغة التشیكیة وغیرھا من المواد؟ 

 
 ھل یحق لھم الحصول على الدعم؟  
 
 إذا كان األمر كذلك ، ما ھو الدعم؟  
 
 (ھل ھم الوحیدون في المدرسة)؟  20لقسم كیفیة العمل مع التالمیذ الذین یصعب تنظیم تدریبھم على اللغة وفقًا ل 
 
 

سبتمبر  ) اعتباًرا من SENیُعتبر التالمیذ الذین لدیھم معرفة كافیة بلغة التدریس كتالمیذ ذوي احتیاجات تعلیمیة خاصة (  
، بشأن تعلیم التالمیذ ذوي احتیاجات التعلیم  2016/ 27والالئحة التنفیذیة (المرسوم   قانون التعلیم بسبب تعدیل  2016
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 الخاصھ والتالمیذ الموھوبین).
 
 

اللغة التشیكیة كلغة ثانیة    والدعم اللغوي للتالمیذ معالمكون من خمسة مستویات لتدابیر الدعم ،  ویرتبط النظام الجدید 
)CSLوالذي یرتبط أساسا بالتدابیر في المستویین الثاني والثالث من الدعم (. 
 
 ).SCF(توصیة من مرفق اإلرشاد المدرسي في كلتا الحالتین ، من الضروري الحصول على  
 
وبموافقتھما ) ، SCFفحصھما في إطار التنسیق االجتماعي ( یتم إجراء اللذین إخطار الوالدین من الضروري ولذلك ، ف 

 سیتم تنفیذ تدابیر الدعم المقترحة. 
 

 ؟ )SMمن ھم التالمیذ المؤھلین لتدابیر الدعم ( 
 

a(  المستوى التقریبي للغة لدیھم معرفة غیر كافیة بلغة التدریس بالتالمیذ الذین  2تتعلق تدابیر دعم المستوى)
 ). B1 - B2التشیكیة في 

 

 :تدابیر الدعم الموصى بھا
 

 الكتب والوسائل التعلیمیة الخاصة (كتاب تشیكي لألجانب) ؛ •
تركز ، على سبیل  - (للعمل مع التلمیذ أو الصف في المدرسة)  التدخل التربوي ساعة واحدة في األسبوع من   •

 المثال ، على الدعم في اللغة التشیكیة كلغة ثانیة ؛
 ساعة في األسبوع للرعایة التربویة الخاصةالمقدمة من قبل معلم خاص في المدرسة.  1 •

(التالمیذ الذین یحتاجون إلى الدعم بسبب ظروف ثقافیة ومعیشیة مختلفة) في المدارس   CSLبالنسبة للتالمیذ الذین لدیھم  
ضمن أقصى عدد ممكن  االبتدائیة والثانویة ، من الضروري تعزیز تدریس اللغة التشیكیة أو تدریس اللغة التشیكیة كلغة ثانیة  

ساعة   120/ أسبوع ، بما ال یزید عن  CSLساعات من  3الحصول على یحق للتالمیذ من ساعات التدریس االلزامي 
 . في السنة

b(  المستوى التقریبي للغة التشیكیة في  ال یعرفون لغة التدریس بالتالمیذ الذین  3وتتعلق تدابیر دعم المستوى)
A0 - A2.( 

 

 :تدابیر الدعم الموصى بھا

 تعدیل محتوى التعلیم ، •
 لخاصة (كتاب تشیكي لألجانب) ؛الكتب والوسائل التعلیمیة ا  •
على    -ساعات في األسبوع من التدخالت التربویة (بما في ذلك ساعة واحدة في األسبوع في العمل مع الفصل)    3 •

 ؛  CSLسبیل المثال ، الدعم في 
ساعات في األسبوع للرعایة التربویة الخاصة التي یقدمھا معلم خاص في المدرسة ، أو ، عند االقتضاء ،  3 •

 تدخل النفسي ؛ال
یمكن أن یكون ھذا على سبیل المثال متخصًصا ( FTE 0.5دعم التدریس من قبل عامل تربوي آخر في نطاق  •

 لتعلیم اللغة التشیكیة كلغة ثانیة).
 
یوصى ) في المدارس االبتدائیة والثانویة ،  CSL(التالمیذ ذوي الحاجة المتزایدة لتعلیم    CSLللتالمیذ الذین لدیھم   
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 ساعة في السنة.  200/ أسبوع ، ولكن لیس أكثر من  CSLساعات من  3بـ 
 

انظر  - بتمدید مدة التعلیمفي إطار تدابیر الدعم من المستوى الثالث ، قد یوصي المرفق االستشاري للتلمیذ  •
عند التالمیذ من بیئة  ، "إذا كانت االحتیاجات التعلیمیة الخاصة تتطلب ذلك (خاصة  2016/ 27المرسوم رقم 

عند الضرورة ، یتم تمدید فترة التعلیم المھنى ) ،  ثقافیة مختلفة أو الذین یعیشون في ظروف معیشیة مختلفة
 . " لمدة سنة واحدة االبتدائي والثانوي وما بعد الثانوي

 
، ولكن بسبب  یتم إلحاقھم بالسنة التاسعةذ الذین ، بعد وصولھم إلى جمھوریة التشیك ، یعتبر ھذا مناسبا للتالمی 

 عدم معرفة لغة التدریس ، فشلوا في الدراسة. 
 
، نظراً المتحانات القبول التالیة للمدرسة   للسنة التالیة االدنىنوصي بأن یتم إلحاق التالمیذ من ھذا السن فقط  

 الثانویة.
 

 فقط باإلضافة إلی اإلعاقات. CSLلدعم في المستویین الرابع والخامس باألطفال الذین لدیھم تتعلق تدابیر ا
 

 المدرسة االبتدائیة 
 

توفیر إمكانیة الحصول على المساواة بین الجمیع في القبول في التعلیم ؛ ولذلك یجب على المدرسة   قانون التعلیم    یتطلب  
التعلیم االبتدائي للرعایا األجانب الذین یقیمون في أراضي الجمھوریة التشیكیة تحت نفس الظروف التي یخضع لھا 

 مواطنو الجمھوریة التشیكیة ، دون أن یطلب منھم إثبات شرعیة إقامتھم..

دائیة ، والحق في الحصول على وجبات مدرسیة ، باإلضافة  یتمتع جمیع األجانب بالحق في التعلیم المجاني في المدارس االبت
 إلى التعلیم القائم على االھتمام الذي یتم توفیره في منشأة مدرسیة.

 المشروط على أیة متطلبات. CSLقد ال تقبل المدرسة قبول التالمیذ مع 
 ھو القدرة الكاملة للمدرسة.  CSLالسبب الوحید لعدم قبول تلمیذ مع  
 مواجھة حاالت المدارس التي تفرض شروًطا لقبول ھؤالء األطفال. ونستمر في 
 یجب أن نتذكر أن ھذا یشكل انتھاكا لقانون التعلیم. 

في غضون أسبوع واحد بعد ) مدیر المدرسة بإخطار الممثل القانوني للتلمیذ 10(المادة  2005/ 48یُلزم المرسوم رقم  
 ر دروس إلعداد اللغة.في المدرسة حول إمكانیة حضوقبول التلمیذ 

 بدال من ذلك ، قد تضم المدرسة نفسھا التالمیذ في الصف. 
القائمة الحالیة للمدارس التي توفر    ، بما في ذلك    من قانون التعلیم  20إعداد اللغة وفقًا للقسم    لمزید من المعلومات ، راجع    

 .إعداًدا مجانیًا للغة في جمھوریة التشیك
 

 ، یوفر تغییرات مھمة لجمیع 2016/ 27، مع المرسوم  2004/ 561رقم مع تعدیل قانون التعلیم  CSLدعم التالمیذ مع 
 األطفال والتالمیذ الذین یحتاجون إلى دعم في الفصول الدراسیة. 

 . CSLوتشمل ھذه أیضا األطفال والتالمیذ مع 
 

 إعداد مجاني لدمج المدرسة ودعم تعلیم اللغة األم 
 

 تضمن السلطة اإلقلیمیة ذات االختصاص المحلي حسب مكان إقامة التلمیذ ، بالتعاون مع مؤسس المدرسة ، ما یلي: 

 اإلعداد المجاني لالندماج في التعلیم االبتدائي ، بما في ذلك تدریس اللغة التشیكیة المعدلة الحتیاجات ھؤالء التالمیذ ، (أ)
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(ب) عند االقتضاء ، بالتعاون مع بلد المنشأ للتلمیذ ، یتم دعم تدریس اللغة األم وثقافة بلد المنشأ ، التي یجب تنسیقھا مع 
 المدارس االبتدائیة.التدریس العادي في 

وفیما یتعلق بتعلیم الموظفین التربویین الذین سیعلمون ھؤالء األطفال ، فإن السلطة اإلقلیمیة ستضمن أیضا إعدادھم لھذا  
 النشاط.

كما أن المدارس االبتدائیة التي یتعلم فیھا أطفال ملتمسي اللجوء الذین یعیشون في مرافق اللجوء وكذلك مرافق اللجوء   
 رجیة توفر إعدادھم اللغوي األساسي.الخا

 

 األجانب - اإلطار التشریعي األساسي لتعلیم األطفال والتالمیذ 
 

إن الحقوق األساسیة مكفولة للجمیع ، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو المعتقد أو الدین أو الرأي 
أو المنتمین إلى أقلیة قومیة أو إثنیة أو صفات خاصھ أو جنس   السیاسي أو غیر ذلك ، أو األصل القومي أو االجتماعي ،

 أو أي وضع آخر.
 ھم ینتمون إلى المواطنین ، وأیضا لألجانب. 
 یتم التعبیر عن ھذه الحقوق األساسیة في التشریعات المعمول بھا. 

 یتكون اإلطار التشریعي من:

الجمھوریة التشیكیة (اتفاقیة حمایة حقوق اإلنسان والحریات  من دستور  10االتفاقیات الدولیة بموجب المادة  •
 األساسیة ، واتفاقیة حقوق الطفل ، واتفاقیة الالجئین ، وما إلى ذلك)

 التشریعات األوروبیة (اللوائح والتوجیھات) -میثاق الحقوق والحریات األساسیة  •
 قانون إقامة األجانب •
 قانون اللجوء  •
 المؤقتة قانون الحمایة  •
 والقوانین ذات العالقھ والمراسیم والمبادئ التوجیھیة الوزاریة ذات الصلة ...  -قانون التعلیم  •

 یمكن االطالع على الحقوق وااللتزامات المحددة المتعلقة باإلقامة لألجانب في القوانین التالیة: 

 قانون اللجوء   •
 قانون الحمایة المؤقتة  •
 قانون إقامة األجانب •
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