ما هي أنظمة املدارس املختلفة بأونتاريو؟
توجد بأونتاريو مدارس يتم متويلها من قبل الحكومة ومدارس خاصة .كام ميكن ألولياء األمور تعليم
أطفالهم باملنزل أو تدريسهم باملنزل.

املدارس التي يتم متويلها من قبل الحكومة
يوجد بأونتاريو  4أنظمة مدارس عامة تتلقى متويل حكومي:
•املدارس العامة اإلنجليزية
•املدارس العامة الكاثوليكية اإلنجليزية
•املدارس العامة الفرنسية
•املدارس العامة الكاثوليكية الفرنسية
وتشمل املدارس التي يتم متويلها من قبل الحكومة املدارس االبتدائية والثانوية .وتتم إدارة كافة املدارس العامة من قبل مجالس املناطق
للمدارس. )District School Boards(  
املدارس العامة اإلنجليزية (االبتدايئ والثانوي) واملدارس اإلنجليزية الكاثوليكية الثانوية مفتوحة لجميع الطالب.
املدارس االبتدائية الكاثوليكية مفتوحة أمام جميع الطالب املعمدين كروم كاثوليك ولألطفال الذين يكون أحد أو كال الوالدين من الروم
الكاثوليك .وقد تسمح بعض مجالس املدارس الكاثوليكية اإلنجليزية بالتحاق طالب من غري الكاثوليك باملدارس االبتدائية.
املدارس الفرنسية مفتوحة أمام جميع الطالب الراغبني يف الحصول عىل التعليم باللغة الفرنسية.
للمزيد من املعلومات عن املدارس العامة ،قم باالتصال مبجلس املدارس املحيل الذي تتبعه .كام ميكنك االتصال بوزارة التعليم
( )Ministry of Educationملعرفة رقم هاتف مجلس املدارس املوجود يف منطقتك:
رقم الهاتف املجاين1-800-5514-387 :
تورونتو2929-325-416 :
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ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة Settlement.Org

املدارس الخاصة
يطلق عىل املدارس الخاصة أيضاً إسم املدارس املستقلة وهي تقدم التعليم االبتدايئ والثانوي .وال تتلقى املدارس الخاصة متوي ًال
حكومياً حيث يجب عىل الطالب دفع رسوم لاللتحاق بتلك املدارس .وقد تركز املدارس الخاصة عىل الدين أو الثقافة أو اللغة أو
أساليب معينة يف مجال التدريس.
تتوفر لدى وزارة التعليم قامئة باملدارس الخاصة املوجودة يف أونتاريو .للمزيد من املعلومات ،اتصل بوزارة التعليم عىل:
رقم الهاتف املجاين5514-387-800-1 :
تورونتو2929-325-416 :
الدراسة املنزلية
الدراسة املنزلية هي تعليم طفلك باملنزل .للمزيد من املعلومات عن الدراسة املنزلية واملوارد التي من شأنها مساعدتك ،اتصل باتحاد
أونتاريو للوالدين املعلمني ( )Ontario Federation of Teaching Parentsعىل:
رقم الهاتف املجاين0448-704-800-1 :
تورونتو5218-410-416 :
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ما هي أنظمة املدارس املختلفة بأونتاريو؟

