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حيثثثق م ثثثرم مثثثدارس اللغثثثة الجابثثثة ااالنثثثدماج ااالحتيثثثال   لثثث  ن ثثثا  

اثثثثثا ر   الفثثثثثرلان  رانثثثثث  . جريثثثثثدع ال ثثثثثع امراف ثثثثثة  الا ثثثثثا  اسثثثثث 

يثثثثتم اسثثثثت مال م يرمثثثثا االمحا لثثثثة  ابثثثث دم  اع ثثثثر    ميثثثثة ل ثثثثال  لثثثثم 

 في مدارس مرجر ع  ل  الرر  ف ط.

 

 لاتاا ا أنياة سترفيلين  ارينة  ي زفان  ا سندر فان ا فيلين.

 

 28"السثثثثالم  لثثثثيامس حيثثثثرم؟ سثثثثررية  مثثثثان)"  ثثثث ا مثثثثا سثثثثمعت  رنثثثثا  

 لثثثثةسثثثثنة  مثثثثن رجثثثثه  ريثثثث  يجا م ثثثثا اينمثثثثا  انثثثث  م لثثثثن فثثثثي الحاف

 مترج ة ال  أمستر ام.



مثثثثتالم العرايثثثثة  لثثثث  ال ثثثثامف  فعثثثثال اثثثثا ر للدر  ثثثثة  ثثثثان مثثثثد سثثثثمع ا 

ع  اطنثثث  يثثثدير م عمثثثاس اا  ثثثافة الثثث   مع ثثثا. مثثثال الرجثثثه اطنثثث  أ  ُم لثثثّ

 ممثثثثه أن منثثثثنل رنثثثثا  نثثثثد أنثثثث  يريثثثثد أن يعثثثثرر  ثثثثه  ثثثثي   ثثثثن رنثثثثا. 

مرمثثثثثف  ج ت ثثثثثا ممثثثثثا ال أرمثثثثثام  رامف مثثثثثا.  مااعثثثثثا محا  ت مثثثثثا  مثثثثثر 

 الرامسا .

مرما  ثثثا. فثثثي ملثثث؟ اللحظثثثة أي  سثثثطل ا الرجثثثه  ثثثن مدرسثثثة اللغثثثة التثثثي

 انثثثث  رنثثثثا    ثثثثر اسثثثثم مسثثثثتعار لثثثثد ا ي أمنيثثثثة  مثثثثد  2019بثثثثيف 

أممثثثث  السثثثثتة أ ثثثث ر  نثثثثا فثثثثي  رلنثثثثدا.   انثثثث  محيثثثثر  ر س اللغثثثثة 

ال رلنديثثثثة فثثثثي مدرسثثثثة لغثثثثة اطمسثثثثتر ام ا ثثثثدر التحيثثثثير المتحانثثثثا  

انثثثدماج ا.  انثثثث    رع اللغثثثثة ممتثثثازعس لاثثثثن رنثثثثا  انثثث  منن  ثثثثة  ن ثثثثا 

لثثثثثم محىثثثثثه  لثثثثث   – م ارنثثثثثة اطمران ثثثثثا السثثثثثرريين فثثثثثي محي  ثثثثثا –

 الاتر   دية  ند التس يه في المدرسة. 

"المفثثثر ك ياثثثرن أحسثثثن مثثثن  يثثث؟" يعت ثثثد الرجثثثه الغريثثث . الالاتثثثر  

يُعثثثد مثثثثن المامثثثثة ا ساسثثثية فثثثثي المدرسثثثثة التثثثي يرما  ثثثثا سثثثثامن ليثثثثرينس 

يثثثرر   ديثثثة  250 ا  ثثثثر مثثثن  لثثث؟  ثثثر حىثثثرل ال ثثثال   لثثث  مملثثث  

ع اسثثثثثر ة مثثثثثا ال  " مانثثثثث؟ م ااثثثثثه  ثثثثثه   رع يسثثثثث لرن في ثثثثثا .   لثثثثثّ

ميثثث رع مثثثدا مي االم ااثثثه  ثثثا". محمسثثث  رنثثثا للحثثثديق. فاثثثّر  االمثثثال 

  ااستجدام  ال يد   ا مة جديدع ال ممل؟ فلساً.

اعثثثد فتثثثرع ليسثثث  ا ريلثثثة ي لثثثن الرجثثثه  لثثث  الانمثثثة فثثثي منثثثنل رنثثثا 

لمر ثثثثثر  لاثثثثثي يثثثثثتم أ را  مسثثثثث يل ا لثثثثثدا مدرسثثثثثة سثثثثثامن ليثثثثثرين. ا

اسثثثثيط جثثثثداًس الرجثثثثه يحتثثثثاج ايثثثثعة بثثثثرر لم امثثثثة ا مامثثثثة  للم امثثثثة 

 الىحية  اعد ا سي تم مدير المدرسة امامي إجرا ا  التس يه.

مرجسثثثث  رنثثثثثا  ا ثثثثاه  ا ثثثثثا ميفثثثثة مثثثثثن النيثثثثارع المننليثثثثثة  ثثثثث  . 

 مسثثثثثا ل س لمثثثثثا ا يريثثثثثد  ثثثثث ا الرجثثثثثه مىثثثثثرير ايانثثثثثامي ال جىثثثثثية) 

ااثثثه احتثثثرام مسثثثا الىثثثرر فطرسثثثل  لثثث  رسثثثالة  امسثثثا   م لثثث  منثثث  

 إلغثثثا  مسثثث يل ا.  اعثثثد جثثثدال مىثثثير  افثثثع  لثثث   لم ثثثا. حثثث ف  رممثثث  

 اارمياحس ظناً من ا أن ا ا  ا مد مجلى  من .

 اعثثثثد مثثثثا ي ثثثثار  ال ثثثث ر اسثثثثتلم  رسثثثثالة مثثثثن الثثثثدير.   ثثثثي منظمثثثثة 

لاثثثه حامثثثه  لثثثدي ا يثثثرر  مح ثثثرزع 10000حارميثثثة حيثثثق  نثثثا  مملثثث  



حيثثثثق م ثثثثرم مثثثثدارس  اللغثثثثة. ر سحيثثثثرر  إمامثثثثة السثثثثتجدام ا اغثثثثرك 

اللغثثثثة ات ثثثثديم فثثثثرامير الثثثثدر س للثثثثدير  ي ثثثث  أن يرافثثثثع ال الثثثث   لي ثثثثا. 

س ا  اريثثثثة ا ثثثثا ن الثثثثدا رنثثثثا مثثثثدر  لغثثثثة مت ثثثثر  يسثثثثا د ا  المثثثثا 

 الثثثث ي مثثثثام اثثثثد ن أي ريمثثثثة االمراف ثثثثة رمميثثثثا  لثثثث  الفثثثثرامير الم دمثثثثة. 

 لاثثثثن اعن   نثثثثدما مامثثثث  رنثثثثا امراجعثثثثة الفثثثثرامير جيثثثثداس ممثثثثيّن أنثثثث  

ليسثثث  ف ثثثط مدرسثثثت ا مثثثن م ثثثدم اتىثثثريا للفثثثراميرس  لاثثثن  ثثثان  نثثثا  

يثثثثرر  مسثثثثحراة مثثثثن مر ثثثث ا مثثثثن ممثثثثه سثثثثامن ليثثثثرينس  2348مملثثثث  

غريثثثث  فثثثثي المثثثثا .  لان ثثثثا لثثثثم مدرسثثثثة اللغثثثثة الجابثثثثة االرجثثثثه ال

 محير أي  رس  ند م مط.

فثثثي السثثثثنرا  ا ميثثثرع   نثثثثدما يثثثُ  ر فثثثثي ا  ثثثالم مر ثثثثر  االحتيثثثثال 

مثثثن أمثثثرال  لثثثدا مثثثدارس اللغثثثةس  انثثث  ا مثثثرر منحىثثثر امثثثنا الاتراثثثا 

مثثثرك االنثثثدماج أ  مثثثثال مسثثث يه سثثثا ا  حيثثثرر زيثثثا ع.  لاثثثن  مثثثن 

مثثثالل التح يثثثع الثثث ي أجرمثثث  الفثثثرلان  رانثثث  ممثثثين أن االحتيثثثال أ مثثثر 

مثثثثن  لثثثث؟  لثثثث  أرك الرامثثثث . النظثثثثام الحثثثثالي يع ثثثثي الم ثثثثال لفثثثثرمرع 

  را  لغثثثة  املثثثة لثثثم مُعثثثط أاثثثدا فعليثثثاس   لثثث؟ مثثثن ممثثثه مثثثدارس لغثثثة 

 ر .مرجر ع ف ط  ل  الر

يُعتمثثثثر الالجاثثثثين الحابثثثثلين  لثثثث  مىثثثثاريا ا مامثثثثة  2013منثثثث   ثثثثام 

 ثثثثن اثثثثرامه انثثثثدماج م.   جىثثثثيا  نسثثثثمي م حثثثثاملي ا مامثثثثا   مسثثثثا لين

أي أنثثثثث  اهماثثثثثان م امتيثثثثثار مدرسثثثثثة اللغثثثثثة اطنفسثثثثث م. الفاثثثثثرع  ثثثثثي أن 

نمثثثر ج السثثثر  التنافسثثثي الحثثثر  ثثث ا سثثثيا ي الثثث  رفثثث  جثثثر ع   فثثثا ع 

ا فيثثثثه سثثثثت     الاثثثثا أ ثثثثثر.  منثثثث   المثثثثدارس  امن ثثثثع أن المدرسثثثثة

ط  ثثث ا السثثثر  ا ثثثدع اعثثثد  بثثثرل   ثثثرا  اعالر مثثثن  2016 ثثثام  نَ ثثثُ

الالجاثثثثين السثثثثرريينس  الثثثث ين ممانثثثثرا مثثثثن المثثثثد  اثثثثتعلم اللغثثثثة  لثثثث  

حسثثثثا  الد لثثثثة.  اثثثثدأ  مثثثثدارس اللغثثثثة اثثثثالظ رر مثثثثن حيثثثثق ال مثثثثدريس 

  ن فيا رزمة. 

مثثثن منينثثثة الد لثثثة يثثثرر   10000يحثثثع لاثثثه  الثثث  انثثثدماج إنفثثثا  مملثثث  

 لثثث   ر س اللغثثثة.  لت نثثث  سثثثر  اسثثثتجدام  ثثث   ا مثثثرال يثثثتم ح ن ثثثا 

لثثثثدا الثثثثديرس اثثثثدال مثثثثن إيثثثثدا  ا فثثثثي حسثثثثا  ال الثثثث  ااسثثثثم ال الثثثث  

المىثثثثرفي.   نثثثثدما يُرمثثثثّ  ال الثثثث  مراف ثثثثا  لثثثث  الفثثثثامررع الُم دّمثثثثةس 

 م رم الدير اتحريه الممل  لحسا  المدرسة. 



 لثثثث  الفثثثثامررع ست ثثثثاه   مثثثثة فثثثثي  المفثثثثر ك  ثثثثر أن مراف ثثثثة ال الثثثث 

 ريثثثع مثثثن يريثثثد إسثثثا ع اسثثثتجدام ال ثثثرك.  لاثثثن  نثثثدما ياثثثرن ال الثثث  

نفسثثثث  مترا اثثثثا  ااالمفثثثثا  مثثثث  مدرسثثثثت س ستن ثثثثط  نثثثثد ا  مليثثثثة احتيثثثثال 

 ُمراحة  افربة انا ار  ايلة جدا.

العمليثثثثة مثثثثتم  التثثثثالي  يع ثثثثي  الثثثث  االنثثثثدماج مراف تثثثث  لمدرسثثثثة اللغثثثثة 

الثثثثدير المح ثثثثرز لثثثث  أ  ل ثثثثاس   لثثثث؟   ن  لثثثث  سثثثثح  " امثثثثه" مثثثثرك 

 م ااثثثثه مرميثثثث   الثثثث  االنثثثثدماج  لثثثث  إ  ثثثثا  أي  ر س لغثثثثة االم ااثثثثه. 

فثثثثثرامير  ر س    را  لثثثثثم معثثثثثط اا بثثثثثه سثثثثثتدف  مدرسثثثثثة اللغثثثثثة 

لل الثثث  جثثثن  مثثثن  را ثثثد  ثثث   النىثثثمة  التثثثي  ثثثي أبثثثال مثثثن مثثثرك 

 الدير.  يعني فيد  استفيد.

االنثثثثدماج  ثثثثي  مثثثثن اللغثثثثة  ال يثثثثن ا  ا ثثثث   ال ري ثثثثة ال يثثثثتعلم  الثثثث  

فثثثثي امتحانثثثثا  اندماجثثثث س  لاثثثثن المجثثثثا ر محثثثثد  ع.  نثثثث   فثثثثي أسثثثثر  

ا حثثثثرال سثثثثت رر الملديثثثثة امت ثثثثا  جثثثثن  مثثثثن المعرنثثثثة االجتما يثثثثة أ  

سثثثي ال  اه ثثثا ع جثثثن  مثثثن مثثثرك االنثثثدماج  ثثث اس  نثثثا را مثثثا يحثثثد  

  ل؟  مليا.

ن فثثثثر   ثثثثه  لثثثث؟ يحىثثثثه مثثثثن يف ثثثثه أراثثثث  مثثثثرا  ات ثثثثا ز امتحثثثثا

سثثثثا ة مثثثثن  ر س االنثثثثدماج  لثثثث   600االنثثثثدماج  يثمثثثث  اطنثثثث  حيثثثثر 

إ فثثثثا  مثثثثن إلناميثثثثة االنثثثثدماج.   معثثثثا مثثثثدارس اللغثثثثة الُمحتالثثثثة ُمسثثثثتعدع 

 .معط ااه ارمياح لت ديم ايان   ام من ر  ن  ر س لم 

"اثثثن أنثثثا مثثثا  ثثثا  اثثثدي  ال ثثثي"  اثثث ا مثثثال سثثثمير  لثثثين اسثثثم  الح ي ثثثي  

ي ر مثثثر ام.  ثثث   ال لسثثثة حثثثد   ممثثثه فثثثي الىثثثالة ال انميثثثة  حثثثد م ثثثا 

الارر نثثثا. فثثثي مسثثثا  يثثثرم ال معثثثة  لثثث؟   لثثث  المثثثار  نثثثا   ثثثان النثثثاس 

   الثال ثثثثين اثثثثن  لثثثث  ال ا لثثثثة  نثثثثا جلثثثثن ال ثثثثا  لي ثثثثرارن ااثثثثثرعس  

المترا ثثثث  ا ثثثثد   يرم ثثثثف  ثثثثاي  اتثثثثطني.  ثثثثان  نالثثثث؟ ُمتثثثثرجم  رايعثثثثا

 الجثثث   2015يُتثثثرجم  لمامثثث  مثثثن العرايثثثة.   بثثثه سثثثمير الثثث   نثثثا فثثثي 

ن من اللغة ال رلندية.  ما  زال  ير ُمتمّاِّ

 لثثث  الثثثر م مثثثن  لثثث؟  ثثثان يعمثثثه حتثثث  فتثثثرع مىثثثير مثثثن الثثثنمن لىثثثالا 

مدرسثثثة لغثثثةس  احثثثدع مثثثن المثثثدارس المتثثث مرع مثثث   الا ثثثا.  ثثثان سثثثمير 

  ثثثان يحىثثثه ي ثثثدم فثثثرامير مثثثن رع للثثثدير اثثثطمر مثثثن مثثثدير المدرسثثثة. 



يثثثرر   50  لثثث  جثثثن  مثثثن العرا ثثثد م ااثثثه  ثثثه  الثثث  يثثثتم م نيثثثد  لثثثدي مس

 مثثث  مثثثر ر الرمثثث  اثثثدأ ي ثثثعر االيثثثمط  ثثثدا راممثثث  لاثثثي أ ثثثرن  مي ثثثا. 

اانن ثثثاج متنايثثثد اسثثثم  العمثثثه الثثث ي ي ثثثرم اثثث س  اعن يعثثثاني سثثثمير مثثثن 

 الممارسا  الزم ما مستمر".  ماا  ما ال  "مطني  اليمير. 

بثثثدي   أمثثثين   ثثثر  رلنثثثدي مثثثن أبثثثه  راثثثيس  ثثثان مثثثد أمنعثثث  اثثثالترمف 

يسثثثا د أمثثثين م ر يثثثا ال ثثثا مين ال ثثثد  مثثثثه سثثثمير  ثثثن  ثثث ا النىثثث . 

ر ا  فثثثثي انثثثثدماج م  يسثثثثم  فثثثثي  ثثثث ا الرسثثثثط الاثيثثثثر مثثثثن ال ىثثثث  مثثثثُ

اتفثثثامر  ثثثن التحايثثثه اثثثطمرال االنثثثدماج.  ي ثثثرل أمثثثين  فثثثي الرمثثث  الثثث ي 

معتمثثثثر مثثثثثه  ثثثث   ال ىثثثث   ثثثثن النىثثثث   االحتيثثثثال مثثثثد اع للنفثثثثرر 

  مثثثا مين مثثثن أمالميثثثا فثثثي  رلنثثثداس معتمثثثر أمثثثه   اثثث   مثثثط يرا  لثثث   ثثثال

مثثثن ن ثثثط محثثث   نثثثف حارمثثثة فيتطبثثثه في ثثثا الفسثثثا  الماسسثثثامي. الثثثدان 

أمثثثرال  ثثث    اسثثثتغاللمجثثثد  مرا ني ثثثا ااسثثثتمرارس لثثثن يستىثثثع  فاثثثرع 

 الفربة ل ل؟.  ل  الد لة إ ا ما سنح 

  ثثثان أمثثثين مثثثد أاثثثدا  يثثثم   نثثث  ي ثثثرم اثثثا ال  جريثثثدع الفثثثرلان  رانثثث  

لاتر نثثثثثي اراليثثثثث؟ حثثثثثرل مر ثثثثثر  االحتيثثثثثال  ثثثثث ا  مثثثثثر المرمثثثثث  ا 

.  ي ثثثثرل أييثثثثا  "  ثثثثي ارجثثثث     إنثثثث؟ لثثثث  ال  المعلرمثثثثا  اسثثثثرية

اسثثثتجدام نظثثثام التعلثثثيم ا ال ري ثثثةس  ام ثثثرر  ثثثما  سثثثرريين  ثثثم يسثثثيار

مثثثثن ج ثثثثة أنثثثثا مستىثثثثع  فاثثثثرع أنثثثثر نفيثثثثا  ال ثثثثي  ن المر ثثثثر  

 ثثثر ري نفرجثثثي  رامثثثن نثثثاس مثثثن جثثثاليتي.  مثثثن ج ثثثة مانيثثثة  ثثثايف أنثثث 

 مثثثان  . فثثثن ال اليثثثة مثثثان فثثثي أبثثثرا  معار ثثثة ل ال ثثثي مثثثن ن رأنثثث 

 ال ي ميثثثث رين ي تر ثثثثرا مثثثثن الثثثثدير ليافثثثثرا  راسثثثثتن ال امعيثثثثة. فمثثثثا 

اناسثثثمني أنثثثر حيثثثرمن يعمثثثرا جيثثثمن مثثثن مىثثثاري النىثثث   الد لثثثة.". 

 أ ثثثد أمثثثين أن المر ثثثر  ي ثثثال فاثثثة مليلثثثة جثثثدا مثثثن ال اليثثثة الم ثثثدرع   

ألثثثف حامثثثه إمامثثثة سثثثرريس أ ثثثثر م  ثثثان مثثثد أمثثثم اندماجثثث  حسثثث   84

 .ا برل

 ثثثثان أمثثثثين مثثثثد أمنثثثث  سثثثثمير اسثثثثر  مىثثثثت  اىثثثثفة م  ثثثثرل لل ريثثثثدع.   

 ن سثثثمير لفتثثثرع مثثثن الثثثنمن ا ثثث ا االحتيثثثال  لاثثثن  لثثثين ف ثثثط  نثثث  سثثثا م

يجثثثثار مثثثثن ا  ثثثثجا  الثثثث ين سثثثثت ال م مىثثثثت . " أنثثثثا مثثثثايف يثثثثا  ني 

 سرا  جسديا أ  ا ي  ري ة مانيةس  د ل مااجافرا من  ي." 



يسثثثثت ي   ثثثثه  ثثثثج  مطسثثثثين مدرسثثثثة لغثثثثة فثثثثي ظثثثثه النظثثثثام الحثثثثالي. 

حتثثثثث  السثثثثثرريين الثثثثث ين االاثثثثثا  يتحثثثثثد رن اللغثثثثثة ال رلنديثثثثثة. "مثثثثثا ا 

يتلر ثثثا  ثثثرح نرمثثثدم)"  اثثث ا ُ تمثثث  اطحثثثد مرامثثث  النثثث   حثثثد المثثثدارسس 

 ر ي؟ اال رلندي للجدما  التي م دم ا المدرسة.

ة ال يتعمثثثر م ثثثمر ا إ ارع مدرسثثثة لغثثثة مثثثن ممثثثه أجنمثثثي ال يثثثت ن اللغثثث إن 

أ  إنثثث ارا االنسثثثمة لل  ثثثا  المعنيثثثة االرمااثثثة. لرامثثثا ياثثثرن رجثثثه أ مثثثال 

نثثثثاجا. يمتلثثثث؟ مثثثثن لديثثثث   المثثثثا  مريثثثثة  مرابثثثثه جيثثثثد  ثثثثمن جاليثثثثة 

ا فيثثثثثلية الالجاثثثثثين  يسثثثثثت ي  انت ثثثثثا  ال ثثثثثال   م ثثثثثاالت م االعرايثثثثثة 

المثلثثث  فثثثي سثثثر  االنثثثدماج.  لثثثر أ  يثثث   ر س اللغثثثة فعليثثثا مثثثن ممثثثه 

 ة ما لة ل ل؟ لما  ان  نا  مالر.معلم

 انثثث  مثثثدار مثثثن ممثثثه  2019حتثثث  المدرسثثثة التثثثي  مثثثه ل ثثثا سثثثمير فثثثي 

 لاثثثثي مثثثثدير سثثثثرري. "  ثثثثن  ريثثثثع رفي ثثثثيس  ثثثثر  رفنثثثثي  ليثثثث ". 

سثثما لثث  مثثن ممثثه يثثتمان مثثن م نيثثد أ مثثر  ثثد  مماثثن مثثن ال ثثال   ثثان يُ 

المثثثثدير اه ثثثثافة اعثثثثث ا  ثثثثرا ا  مثثثثثه الاتثثثثر  أ  ا امثثثثا  ميثثثثديا 

 ثثثي م ثثثر   ثثثدايا يماننثثثا  ا ليثثثه مثثثن حسثثثن النيثثثة ا تمار ثثثا مار ثثث . 

  ر رية لحيرر الدر س.

 لاثثثن ال ثثثال  يعرفثثثرن ممامثثثا أنثثث  اهماثثثان م مىثثثد  ثثث   المدرسثثثة فثثثي 

حثثثال احتثثثاجرا الثثث  اعثثثث المثثثال. ي ثثثرل سثثثمير  " مثثثثال مثثثرع  ثثثان فثثثي 

 احثثثثد إجثثثث  لعنثثثثدي  ملثثثثي  اسثثثثم س أنثثثثا مثثثثا اثثثثدي  ر س أنثثثثا اثثثثدي 

يثثثثرر  م ااثثثثه مسثثثثث يل س  امتثثثثرح  مثثثثثان  450مىثثثثاري.  فعثثثثال أمثثثثثد 

 يس ه أفرا   ا لت  الم ية."

 200  ثثثان سثثثمير مثثثد أرسثثثه للثثثدير  مثثثالل  ثثث رين ف ثثثط مثثثا ي ثثثار  ال 

فثثثثثامررع معظم ثثثثثم ل ثثثثثال  لثثثثثم يحيثثثثثر ا أي  ر س حسثثثثث   لمثثثثث . 

ن يثثث   ثثثال  لثثثدر س ااثثثه المثثثدن ااينثثثد رفن   يثثثن   الفيسثثثمر   نثثثا"

 ااثثثه فثثثر س اثثثن فعليثثثا مثثثرع  حثثثدع  ثثثف   اثثثرخ  مثثثر نيغن  نثثثايميجن

 أستا  ار مر ام  م يع ي  رس  را  ممن  ال ."

يثثثرر   ثثثه راثثث  سثثثنري لاثثثه  الثثث   2000سثثثما اامت ثثثا  مملثثث  أمىثثثا  يُ 

يثثثرر  من ثثثا  450مثثثن الثثثدير.  انثثثا   لثثث  المثثثثال السثثثااع سثثثي    مملثثث  



يثثثثرر  مثثثث     1500يثثثثرر  لسثثثثمير للت نيثثثثد  المثثثثامي  50لل الثثثث   مملثثثث  

 ر مدرسة اللغة.ال  مدي

إن  ثثثثاه االحتيثثثثال  ثثثث ا  حسثثثث   ج ثثثثة نظثثثثر سثثثثمير محمثثثثر  جيثثثثدا 

د ممارسثثثثا  مما لثثثثة   نثثثثدما    ثثثث   ثثثثمن مثثثثدارس االنثثثثدماج.  نثثثث   ثثثث ِّ

 ثثثان يعمثثثه لثثثدا مدرسثثثتين مجتلفتثثثين للغثثثة.   ثثثان يسثثثم  مثثثن أبثثثدما  

لثثثدا مثثثدارس اللغثثثة  ثثثانرا يت ا ثثثرن مثثثا لثثث   يثثثف أن  ثثثال  االنثثثدماج 

رر  اثثثالرا  سثثثنري م ااثثثه مسثثث يل م اثثثد ن يثثث  600يثثثرر  الثثث   350اثثثين 

  ام أ  اثثثثثثد ام م ثثثثثثرل  مثثثثثثر  ر س اال ناليثثثثثثن ال أ ثثثثثثثر.  يسثثثثثثتنته 

 يثثثن سثثثمير "  ثثثي الممارسثثثا  ما ثثثية ااثثثه مثثثدارس اللغثثثة اللثثثي اعرفثثثاس 

 اير ر ال ال .". ما ان  م

ميثثثثايا جنا يثثثثة مرفر ثثثثة  ثثثثد مثثثثدارس لغثثثثة  2018  نالثثثث؟  منثثثث   ثثثثام 

فثثثثي أمسثثثثتر ام  أ مرمثثثث   أرن ثثثثم ات مثثثثة االحتيثثثثال.   ثثثث ا  ثثثثيث مثثثثن 

فثثثثيثس حتثثثث  ا ثثثث   ال يثثثثايا الثال ثثثثة لثثثثم يىثثثثدر الحاثثثثم اعثثثثد.  م ثثثثرل 

المد يثثثة العامثثثة مثثثاريرلين فيرفيثثثه مثثثن النيااثثثة "  ثثث ا  ن ا  لثثثة مع ثثثدع 

ل إ ا  ثثثثثان المثثثثثا    الناثثثثثرن حيثثثثثق يىثثثثثع    ثثثثثف  مليثثثثثا  االحتيثثثثثا

 مت مران  ل   ل؟." 

ا العدالثثثة اثثثطن  نثثثا  أ جثثث   ثثثم   ميثثثرع اثثثين االحتيثثثال لثثثدا مثثثدارس مثثثر

ماثثثثن   ي االحتيثثثثال امينانيثثثثة مسثثثثا دع ا فثثثثرا   التثثثثي مُ اللغثثثثة  اثثثثين 

االحتياجثثثثثا  الجابثثثثثة   مثثثثثار السثثثثثن مثثثثثن  ثثثثثرا  اامثثثثثام م الىثثثثثحية 

ملثثثثع نظثثثثام منفثثثثتا  اطنفسثثثث م. ففثثثثي  ثثثثال الحثثثثالتين مسثثثثع  الد لثثثثة الثثثث 

 م ثثثثرل فيرفيثثثثه "السثثثثلمية فثثثثي  لثثثث؟  ثثثثر أن فربثثثثة  سثثثث ه االسثثثثتجدام. 

االحتيثثثثثال مىثثثثثما أ مثثثثثر.".  نثثثثثا   فثثثثثي السثثثثثنرا  ا ميثثثثثرع   ثثثثثرا  

ال يثثثثثايا المرفر ثثثثثة  ثثثثثن حثثثثثاال  احتيثثثثثال مجثثثثث  مينانيثثثثثة مسثثثثثا دع 

الفثثثثر .  الر ثثثث  ي ثثثثم  ممامثثثثا نظثثثثام االنثثثثدماج حيثثثثق أن المسثثثثت دفين 

الثثثث ين ال يعرفثثثثرن  ثثثثري  م فثثثثي الم تمثثثث    المثثثثا  ثثثثم مثثثثن المستيثثثثعفين

 ليسثثثثثرا متينثثثثثين ماليثثثثثا. مامثثثثثه فيرفيثثثثثه "  ثثثثث ا ي عل ثثثثثم أ ثثثثثثر مثثثثثط را 

 غير مىد." ا اس رلة للتعا ن في  مليا  االحتيالس ا ىد أ  

   مثثثا   يثثثف أن  ثثث   المثثثدارس م ثثثرم ااالحتيثثثال   نمثثثا اسثثثتحيا  ي ثثثرم 

أسثثثثما   أرمثثثثام  سثثثثمير اتن يثثثثد جريثثثثدمنا الفثثثثرلان  رانثثثث  ا ا مثثثثة في ثثثثا



ممسثثثة مثثثن المثثثدارس  الميت ثثثا أسسثثث   لثثث  يثثثد  ثثثما  سثثثرريين  الثثث ين 

يعملثثثرن  ال ثثثيا ين.  مثثثد ممنثثثا االمحا لثثثة ا ثثثدر ماثثثرين  لثثث  حثثثد مرلثثث  

بثثثررع جيثثثدع  ثثثن مليثثثة  مل ثثثم   نثثث  لثثثن م ثثثرم أي مدرسثثثة اثثثاال ترار 

ااحتيال ثثثثثا  لثثثثث  المثثثثثا لىثثثثثحفية مثثثثثالل محا  ثثثثثة بثثثثثريحةس مررنثثثثثا 

يين مثثثن حثثثاملي ا مامثثثة  التثثثي لعمثثث    ر  المثثثة اسثثثتا ار أحثثثد السثثثرر

 اندماج ممحق  ن مدرسة لغة مناسمةس اسم ا المستعار  لينا.

 لينا  مر الرامسا  مرسه  "مرحماس فيني س ه  ند ن)"

 أحمد أار را د  " أ ال  س ال"

 لينا  " أنتر اتع را ا اما   دايا)"

  ر  ميديا مار  س با)" لينا  " لاه   د اي لعلي

أحمثثثثد أاثثثثر را ثثثثد  " أي نحنثثثثا منع ثثثثي  ثثثثر   ميثثثثديا مار ثثثث  ا يمثثثثة 

 يرر  لاه   د مرم ." 350

 لينا  "  ا در س ه اد ن ما  ا م)"

 أحمد أار را د  " أي ممان"

 لينا  "را  "

الملفثثث  لالنتمثثثا   ثثثر أنثثث   فثثثي  ثثثه محا  ثثثا  الرامسثثثا  التثثثي أجرم ثثثا لينثثثا 

 مثثثثن م أحمثثثثد أاثثثثر  –مثثثث  أبثثثثحا  المثثثثدارس أ  سماسثثثثرع المثثثثدارس 

لثثثم يسثثثتغر  أحثثثد مثثثن م  -غل ثثثةرا ثثثد  ثثث ا مثثثن مدرسثثثة مثثثال مالينثثث  المُ 

ل لثثث  التسثثث يه اثثثد ن نيثثثة الثثثد ام  حيثثثرر الثثثدر س. ي ثثثدم  ثثثد  مثثثن 

يثثثثرر  لاثثثه   ثثثثد   مثثثثي  350 يمثثثة المثثثدارس ا امثثثثا  ميثثثديا مار ثثثث  ا

لثال ثثثثة أ ثثثث ر  الثثثثمعث اعمثثثثر يمنحثثثث؟ الاتثثثثر  أ  ا امثثثثة  ثثثثرا  مثثثثن 

 مرم  ارل      رم. 

أمثثثا محمثثثد سثثثريرل مثثثن مدرسثثثة مثثثي سثثثي أي  ثثثرمميتي ف ثثثد مثثثام اثثثامتال  

. ف ثثثثثد رأا في ثثثثثا مثثثثثديرع جيثثثثثدع.  نثثثثثي المثثثثثالت ري ثثثثثة أمثثثثثرا للينثثثثثا ل

منت ثثثرع فثثثي  ثثثه الثثثمال   ا ثثث ا  ال ثثثين فثثثر   أ ثثثثر مثثثن فالمدرسثثثة لثثثدي ا

معتمثثثر ا  مثثثر مثثثن نر  ثثثا.  ين ىثثث ا فثثثر  فثثثي ز مرميثثثر حيثثثق ا  ثثث  

لينثثثا أن ثثثا مسثثثان.  ي ثثثرل سثثثريرل  مثثثر ال ثثثامف  "اثثثن ا ثثثدر افثثثتا فثثثر  



 نيثثثث؟ إ ا مثثثثدرمي م معثثثثي م مر ثثثثة مثثثثن ال ثثثثال س ممانثثثثة أمثثثثه  ثثثثيس 

   مديرع اي لعل؟  رمسيرن   مرلة   اه  ال ".

عملثثثن لديثثث  فثثثي يع  ثثثان يثثثد ي اثثثطن لديثثث  فتيثثثا   لاثثثي ي نثثث  لينثثثا اثثثالفار

 الثثث    ثثثا  نثثثدا  ظيفثثثة  200 ثثثدع فثثثر  . " فثثثي  حثثثدع مثثثنن جااثثث  

 اد ام  امه  مىاري  تير."

ي ثثثثرل أحمثثثثد ال ثثثثعّار   ثثثثر سثثثثرري  ثثثثريث المنامثثثثين ممثثثثن يحمثثثثرن 

التمثثثثا ي اسثثثثيارم  ال ثثثثامر التثثثثي ي ر  ثثثثا "  ثثثثام مالينثثثث  مسثثثثار س اثثثثن 

يم  ر  ثثثث  اسثثثثر ة  ف ثثثثر ي ثثثثدم ا ثثثثدر سثثثثا د   فاثثثثرع "  اثثثثدأ ات ثثثثد

.  ثثثثرن أييثثثثا يثثثثرر  لاثثثثه  ثثثثج  350ا يمثثثثة  ا امثثثثا  ميثثثثديا مار ثثثث 

 يثثثر مرجثثثر ع لثثثين ام ثثثالة إ المثثثا االنسثثثمة لثثث س  مثثثد أ ثثثد ل ثثثا  مثثثال ثثثام 

اطنثثث  مريمثثثا سثثثيفتتا مدرسثثثت  ال ديثثثدع مثثثال  رممليثثث س رايثثثة جديثثثدع لثثثنفن 

ااسثثثثم المنظمثثثثة.    ثثثثع الينثثثثا مثثثثا ال اثثثثطن المدرسثثثثة ال ديثثثثدع مسثثثث لّة 

 إنثثث بثثثديع لثثث . ف ثثثر  يثثثر مثثثا ر  لثثث  مسثثث يه المدرسثثثة ااسثثثم  حيثثثق 

مربثثثثر  مثثثثن ممثثثثه  ثثثثد  مثثثثن السثثثثرريين الثثثث ين يغثثثثار ن منثثثث  لثر مثثثث  

 المتنامية اسر ة حس  ز م .  لان  ين ط ملف الارالين.

 لينا " ادي س ه ان ما ادي  ا م"

 ال عّار " ا   ا در سا د  ان مر   التلفرن"

م ثثثثان  يثثثث؟ اثثثثدي سثثثث ه امدرسثثثثة م ي ثثثثتغهس لينثثثثا "  الاتثثثثراي مثثثثا  ثثثث 

 لي لعي  ر   دية أ  الاتر  من مىاري الدير"

 ال عّار " أيس رح مامدي يامال يس  رمال؟ اعمه  ه  ي"

ال ثثثعار  ثثثان يفيثثثه االمفثثثا  اطسثثثر   مثثث  مماثثثن مثثث  لينثثثا لترميثثث  الع ثثثد. 

  ثثثان يحثثثا ل إمنا  ثثثا اىثثثرر سثثثيارم  الفار ثثثة أ  م عمثثث  الفثثثامن الثثث ي 

ا إ ا حا لثثثث  المما لثثثثة.  يتمثثثثا   مثثثثد يا اطنثثثث  رجثثثثه أ مثثثثال يثثثثدير  فيمثثثث 

يثثثثرر    متثثثثا فتحثثثث  مدرسثثثثة  2000بثثثثن  نفسثثثث  انفسثثثث . " ال ثثثث    

 الثثث  لعنثثثديس   ثثثا  نثثثدي سثثث   1400 اظثثثرر سثثث   ثثث رر جمثثث  

  ر ا   ه  حدع إل ا ا امة ان؟ لحاال"

ع  يسثثثثثطل ا فيمثثثثثا إ ا  انثثثثث  متن جثثثثثة  م ثثثثثرل الس   يثثثثثد ي اطنثثثثث  ُم لثثثثثّ

 اعد    را )" ي رل ل ا."يعني 



". ماثثثرن مثثثثه لعمثثثة ال ثثثط  الفثثثطر م ثثثرل ليثثثدي سثثثجيلدر " نعثثثمس  المثثثا مثثثا

  ثثثثثي مثثثثثديرع اليثثثثث؟ ا   فيثثثثثر  ال  ثثثثثة المعنيثثثثثة امثثثثثنا التثثثثثرامي  

للمثثثثدارس المسثثثثترفية ل ثثثثر   ال ثثثثر ع. الثثثثدير مثثثثدف   مثثثثن  ر س اللغثثثثة 

 التي حير ا ال ال  ف ط إ ا  ان  المدرسة ممتل؟   ا الترمي .

مثثثثم اسثثثثتحدا   ثثثث ا التثثثثرمي  ا ثثثدر  ثثثثمان جثثثثر ع التعلثثثثيم.  مثثثثد ل ثثثد 

أبثثثمح  ال ثثثرانين فثثثي السثثثنرا  ا ميثثثرع أ ثثثثر بثثثرامة  زيثثثا ع الرمااثثثة 

 لثثثث  الىثثثثفرر مثثثثثال  مثثثثدميع جثثثثدا ل الحسثثثثااا   إمثثثثرار منثثثث  إ  ثثثثا  

 ر س اللغثثثثة  مثثثثر ا نترنثثثث   مغيثثثثر  ثثثث ا ال ثثثثرار فثثثثي ظثثثثه الارر نثثثثا 

  أبما مسمرحا حاليا .

ا  اثثثثطن اليثثثث؟ ا   فيثثثثر  م ثثثثم  النمثثثثر اثثثثال أنيثثثثا .  لاثثثثن يثثثثرا الن ثثثث 

 مثثثا  فالرمااثثثة ماثثثرن  لثثث   ثثثه مثثثا ا  تثثث  المدرسثثثة انفسثثث ا  لثثث  الثثثرر .

أن اليثثثثث؟ ا   فيثثثثثر  ليسثثثثث  إال ماسسثثثثثة فر يثثثثثة ليسثثثثث  احارميثثثثثة  ال 

يمان ثثثثا إجمثثثثار المدرسثثثثة  لثثثثث  فثثثثتا سثثثث الم ا  النيثثثثارا  التفتي ثثثثثية 

يلدر "لسثثثنا ا  ثثثة  التعثثثا ن فثثثي حثثثال رفيثثث  ا ميثثثرع  لثثث؟. م ثثثرل سثثثج 

مماحثيثثثثةس  لاثثثثن يماننثثثثا سثثثثح  التثثثثرمي  مثثثثن المدرسثثثثة فثثثثي حثثثثال 

رفيثثثث  التعثثثثا ن أ نثثثثا  التثثثثدميع.  ن ثثثثرم اتحريثثثثه أي إ ثثثثارع مثثثثدل  لثثثث  

 االحتيال ال  الرمااة في ال يايا االجتما ية"

ممثثثدأ حمثثثثال  التفتثثثثيل  لثثثث  أرك الرامثثثث  اعثثثد فتثثثثرع مثثثثن ادايثثثثة  مثثثثه 

أن يرسثثثثه فثثثثرامير   ال مثثثثرح  نثثثث  يماثثثثن لحامثثثثه التثثثثرميالمدرسثثثثة. 

للثثثثديرس أمىثثثثد اطنثثثث   نثثثثا    ثثثثرا  اعالر مثثثثن اليثثثثرر  مثثثثن أمثثثثرال 

 الد لة يتم محريل ا للمدارس ممه أن ن ري أي حملة رمااة  لي ا.

 ياثثثرن  ثثثه  ثثثي  مرممثثثا فثثثي حثثثال  مثثث  االحتيثثثال  سثثثح  التثثثرمي  

مثثثثن المدرسثثثثةس حيثثثثق  اثثثثدم اثثثثار  مُاسثثثثن مدرسثثثثة جديثثثثدع ااسثثثثم أحثثثثد 

 أ  احد ا بدما  لتسير  ل  نفن الج  . أفرا  العا لة

 ميثثثثيف سثثثثجيلدر " ال يماننثثثثا محاسثثثثمة االاثثثثن  لثثثث  أم ثثثثا  ارمام ثثثثا 

ا  س  يسثثثما لثثث  حسثثث  ال ثثثانرن افتتثثثاح مدرسثثثة جديثثثدع.  لانثثثا سثثثنارن 

 ح رين  متي ظين أ ثر"

 مثثثن الملفثثث  لالنتمثثثا  أييثثثا  ثثثر ا ثثثا  أحثثثد المثثثدارس التثثثي  جثثثد  م نمثثثة 

مثثثن ممثثثه ال ا ثثثي ات مثثثة إ  ثثثا  ال الثثث  ن ثثثر   ثثثاخ مثثثن  2018فثثثي 



  ثثثي ماسسثثثة أي اثثثي أي مثثثن الم ثثثا  فثثثي نظثثثام اليثثث؟ ا    مثثثرك الثثثدير

فيثثثر .  معلثثثع سثثثجيلدر ما لثثثة "  ننثثثا ا ت ثثثفنا  مثثثن مثثثالل حملثثثة مفتثثثيل 

 ثثث   يسثثثير ا ثثثاه جيثثثدس  اثثث ل؟ ممنثثثا سثثثاا ة اثثثطن محتثثثرا الثثثدر س يع

االمفا ثثثثلة  سثثثثمحنا ل ثثثثم اعثثثثد مسثثثثعة أ ثثثث ر اثثثثالعر ع   نثثثثا مثثثثد   ثثثثعنا 

  ز نا حمال  الرمااة  لي م". امفاما   ا حة ايننا

أمثثا فثثي مدرسثثة لغثثة أمثثرا  انثث  فعثثال مثثد منحثث  ن ثثر   ثثاخ مثثن الثثدير 

ل الا ثثثا ف ثثثد سثثثح  مرميىثثث ا مثثثامرا.  يعثثثن  مالثثث؟ مدرسثثثة ايثثثننين 

 يثثثثر ي ر مثثثثر ام  يرمثثثثان مثثثثر نفيجين  لثثثث؟ الثثثث  ال ثثثثرانين مالينثثثث  فثثثث 

لثثثثدا المليثثثث؟ ا   فيثثثثر .  ي ثثثثرل إن إ  ثثثثا  الن ثثثثر  لل ثثثثال   الرا ثثثثحة

لثثثين لثثث  أي  المثثثة ااالحتيثثثال  حسثثث  رأيثثث  " لثثثم يثثثتم  ثثثرح ال ثثثرانين 

جيثثثثدا أاثثثثداس  سثثثثترما   مثثثثدير مدرسثثثثة مجالفثثثثة اسثثثثر ة  اثثثثد ن مىثثثثد. 

 نا".الممال   ان   مارع  ن معريث سفر ل الا

  لثثثث  الثثثثر م مثثثثن  جثثثثر  إ ثثثثارا  اسثثثثتف ام حثثثثرل حسثثثثااام س إال أنثثثث  

رانين لثثثثدا اليثثثث؟ ا    مثثثن الرا ثثثثا ممامثثثثا  ثثثثدم سثثث رلة    ثثثثرح ال ثثثث 

فيثثثر .  مثثثم مثثثامرا ف ثثثط إ ثثثافة انثثثد يثثثن   لثثث  منثثث  المثثثدارس مثثثن 

 2016إ  ثثثثا   ثثثثدايا مرحيثثثث  ل الا ثثثثاس فثثثثي الرمثثثث  الثثثث ي بثثثثرح فثثثثي 

  ا.الرزير حين ا لر فاي؟ أ ر اطن  يرفي

ي ثثثثرل مثثثثر نفيجين " ل ثثثثد  انثثثث  مسثثثثمرحة فثثثثي  ثثثثه  ثثثث   السثثثثنرا س 

 اعن   اثثثث ا نسثثثثمي ا احتيثثثثاال ".  ي ثثثثرل المثثثثدير السثثثثااع لمدرسثثثثة مثثثثال 

   ثثثثاخس  ثثثث ا ع المثثثثدارس اتع ثثثثي  ثثثثه  ثثثثي " مالينثثثث  فثثثثا ي مليلثثثثي 

إ ا أنثثثا اثثثدي أفثثثتا مدرسثثثة  مثثثا أ  ثثثي  ثثثي  أ  ا امثثثا   ثثثدايا.  سثثثرامة

يمثثثا بثثثريا ا ثثثا المر ثثثر  مثثث  اليثثث؟ فمثثثا اي ثثثي حثثثدا لعنثثثديس   نثثث   ا

 ا   فير ".

 ااتثثثثدا  مثثثثن  ثثثثانرن الثثثثثاني مثثثثم إ ثثثثافة مع ثثثثد جديثثثثد للحىثثثثرل  لثثثث  

مثثثثرمي  مدرسثثثثة لغثثثثة أال   ثثثثر مع ثثثثد سثثثثنري مثثثثن مثثثثدير المدرسثثثثة 

المن ثثثثر ع م يثثثثا اثثثثطال يع ثثثثي أي مثثثثنا ما يثثثثة ل الاثثثث   ال ثثثثدايا.  لاثثثثن 

 الاثثث   ثثثرن المثثثدير  مثثث  م يثثثا  لثثث  الثثثرر  اعثثثدم مرزيثثث   ثثثدايا  لثثث  

 ال يعني االير رع التنام  اتع د   مليا.



فياثثثي مي ثثثي  ر مثثثر ام  مثثثرمعي ملثثث    ثثثر  سثثثرا)س  مثثثازن  ثثث ااي  "

 رح مستنا ي أمتيس حايتل ا  ن؟  رح مسا د ."

 لينا  "  اي لعلي ا اما  ميديا مار    مان)"

مثثثازن  ثثث ااي  " أي  ثثثن  ثثثه   ثثثد اتامثثثدي ا امثثثة ميثثثديا مار ثثث  ا يمثثثة 

ر ة  ثثثثثا)  إ ا اثثثثثد  فينثثثثثي سثثثثثا ي نفثثثثثن ال ثثثثثي يثثثثثرر . ممسثثثثث  350

 لرف ام؟."

 ل ثثثثد حثثثثد   الحارمثثثثة المملثثثث  الراثثثث  سثثثثنري الثثثث ي يماثثثثن لل الثثثث  

يثثثثرر   ثثثثه  ال ثثثثة  2000اسثثثثتجدام  اغثثثثرك االنثثثثدماج امملثثثث  أمىثثثثا  

أ ثثثثث ر الحتثثثثثرا  احتمثثثثثاال  االسثثثثثتغالل  ثثثثث  .  لاثثثثثن  ثثثثث ا المملثثثثث  

مجىثثثث  لمدرسثثثثة  احثثثثدعس فثثثثه ا سثثثث ه ال الثثثث  اعثثثثدع مثثثثدارس فثثثثي 

يماثثثن حين ثثثا م ثثثديم فثثثرامير أ ثثثثر مثثثن  لثثث؟. فثثثيمان  مثثثن الرمثثث   امثثث  

الناحيثثثثة النظريثثثثة أن يسثثثثتجدم ال الثثثث   فثثثثي راثثثث  سثثثثنة  احثثثثدع  ثثثثه ال 

يثثثثرر  المجىىثثثثة لالنثثثثدماج إ ا مثثثثا سثثثث ه فثثثثي ممثثثثن مثثثثدارس  10000

 معا. 

 لثثثثن ي ثثثثر  نثثثثامرس الج ثثثثر حتثثثث  لثثثثر سثثثث ه ال الثثثث  فثثثثي مدرسثثثثتين 

ن ثثثثاال مثثثثثال.  ي ثثثثرل يفثثثثي   مجتلفتثثثثين  احثثثثدع فثثثثي ر مثثثثر ام  ا مثثثثرا

ا  ثثثثن  المتحثثثثد  ااسثثثثم الثثثثدير  " لثثثثين مثثثثن اليثثثثر ري الحثثثثديق  نثثثثد

حالثثثة احتيثثثالس مثثثد ياثثثرن  المثثثا م ت ثثثدا مثثثد انت ثثثه مثثثن مننلثثث  فثثثي  لثثث؟ 

الرمثثثثث   ال يريثثثثثد مفريثثثثث  الثثثثثدر س  سثثثثث ه فثثثثثي مدرسثثثثثتين لين ثثثثثي 

 اندماج  اطسر   م ."

الم ثثثال  فطبثثثما حتثثثالين فثثثي  ثثث ا  ل ثثثد مثثثم ممنثثثي الفاثثثرع مثثثن ممثثثه المُ 

يماثثثن م التثثث مر مثثث  مثثثدرا  المثثثدارس ا مثثثرا المثثثدارع مثثثن ممثثثه أبثثثدما  

أ  أمثثثثار .  بثثثثار مثثثثن السثثثث ه مسثثثث يه ال الثثثث  الراحثثثثد فثثثثي  ثثثثدع 

 مدارس لن   ممل  ال رك  اطسر   م  ممان  ن اارع أاي .

حتثثثالينس  ثثث ا مثثثا ممثثثين لنثثثا مثثثن   ثثثي أييثثثا فربثثثة ل ثثثال  االنثثثدماج المُ 

ال المثثثثة مثثثث  السمسثثثثار مثثثثازن  ثثثث ااي. م ثثثثرار مثثثثالل محا  ثثثثة لينثثثثا 

لر مثثثثثر ام  مثثثثث   ال ثثثثثة أ را   اعثثثثثد ا    ن أن محيثثثثثر أي  رس مثثثثثط 

 يرر . 1050ممان  من التسر  في ميديا مار   اممل  



مرابثثثل  رنثثثا مثثث  المسثثثا ل  ن ثثثا فثثثي الفثثثي فثثثي ان اعثثثدما أ ر ثثث  اطنثثث  

مثثثد نىثثث   لي ثثثا مثثثن ممثثثه الرجثثثه فثثثي المثثثا .  انثثث  مازالثثث  محثثث  

 مثثثثد ااثثثث  لثثثثثال  ليثثثثال ا رل ثثثثا  لثثثثم مثثثث    عامثثثثا  مت ثثثثا.  الىثثثثدمة

 م ثثثرل  " أنثثثا  ثثثاجر  ل ثثثرن لعثثثيل اطمثثثان  مثثثا فاثثثر  اعمثثثري يىثثثير 

 معي  ي؟  ي ا رلندا."

نمثثثر ج االحتيثثثال  ثثث ا ال يماثثثن أن يثثثتم   نمثثثا ممثثثين لنثثثا مثثثن مىثثثت ا اثثثطن 

امفثثثثا   مثثثث مر اثثثثين  الثثثث  االنثثثثدماج  مدرسثثثثة اللغثثثثة.  ن المر ثثثثر  

م ثثثر  أن ثثثا مر ثثث  نثثثامرس الج ثثثر م لثثث  المسثثثا دع. انت ثثث  مثثث  رنثثثا ا

ه معرييثثثثا مثثثثن مدرسثثثثة سثثثثامن حىثثثثّ  ل ثثثثد حثثثثا ل المسثثثثا ل  ن ثثثثا أن يُ 

ليثثثرين  لاثثثن مثثثم االسثثثت نا  اثثث    ثثثر  .  امىثثثه ا ثثثا مثثثدير المدرسثثثة 

. " معثثثد يترجثثثاني  م ثثثان   ال م ثثثدمي اثثثال  متثثث لال امفيثثثا اعثثثد يثثثرمين 

بثثثلني منثثث  بثثثررع لل ثثثر ةس  يثثث؟ اتثثثدمريلي  ثثثر تي.  اثثثنفن اليثثثرم  

محريلثثثثة انثثثث؟ ممثثثثين فيثثثثا أنثثثث  رجثثثث  لحسثثثثا  الثثثثدير المملثثثث  اللثثثثي أمثثثثد  

 منن."

  الفثثثي فثثثي ان اتنميثثث  ماسسثثثة اليثثث؟ ا   فيثثثر . الثثث ين  مثثثد مثثثام مرجثثثّ  

  لثثثث  حسثثثث  مثثثثرل م  ثثثثانرا مثثثثد اثثثثد را مح ي ثثثثا يجثثثث  المدرسثثثثة  ن ثثثثم 

الحظثثثرا الاثثثم الاميثثثر مثثثن الفثثثرامير الم دمثثثة مثثثن م فثثثي فتثثثرع مىثثثير جثثثدا. 

  ثثثثان  مثثثثر سثثثثح  مثثثثرمي  سثثثثامن ليثثثثرين اعثثثثد مىثثثثة رنثثثثا.   مثثثثم

 المدرسة  مت ا   رين    رع أيام.

 نثثثد مدرسثثثة لغثثثة فثثثي  A2 فثثثي  ثثث ا الرمثثث  سثثث ل  رنثثثا فثثثي   رع لغثثثة 

أمسثثثثتر ام  مثثثثن  يثثثثر الاتثثثثر  أ  ا امثثثثة  ديثثثثة مرحيثثثث   لاثثثثن ا ثثثثعرر 

جيثثثد.  ل ثثثد مثثثدخ الحثثثد    ت ثثثا.  مسثثثطل نفسثثث ا  إ ا حثثثد   ثثث ا ا مثثثر 

 يمن  مارار  مرا   مرا )  مرعس ما ال ي

 االتعا ن م  سارع حا  

 مالحظة 

   ثثث   ال ىثثثثة اعثثثد ا  ال  امعلرمثثثثا  لمرمثثث  اراليثثثث؟   ثثثر مرمثثثث   ثثثَ لِّ مُ 

يمانثثث؟ مثثثن ماللثثث  ا  ال  امعلرمثثثا  ااثثثثه سثثثرية  أمثثثان.  ثثثه مر ثثثث  

ام ثثثثثثار ة معلرمثثثثثثا  لثثثثثثدي؟  اطمثثثثثثان) يمانثثثثثث؟  لثثثثثث؟  لثثثثثث  مرمثثثثثث  
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 ر    مدارس اللغة 

 ايان يا ي مدير مدرسة سامن ليرين 

منثثثتعلم سثثثرا   ن حتثثث  أنثثثا  مثثثان اثثثدي " اسثثثم المدرسثثثة سثثثامن ليثثثرين  

 أمعلم اللغة" 

ال رلنديثثثة الث يلثثثة  يثثثن م حسثثث  مرلثثث  اطنثثث    يعتثثث ر يثثثا ي  لثثث  لغتثثث 

 ينيم ل الا  أ نا  إ  ا   ر س اللغة في مدرست  ليتعلم أييا. 

" أنثثثا مثثثا نىثثثم   لثثث  حثثثدا"  اثثث ا مثثثال  نثثثدما مثثثم ام امثثث  اثثثطن مدرسثثثت  

مثثثر ك الثثثدير مثثثن م.  ارأيثثث   االنسثثثمة  لت ثثثفطمسثثث ه  ثثثال    ميثثثين 

 ثثثث رين  لمر ثثثثر  سثثثثح  التثثثثرمي  مثثثثن مدرسثثثثت  سثثثثامن ليثثثثرين اعثثثثد

ف ثثثثط مثثثثن العمثثثثه حثثثثد   ثثثث ا اسثثثثم  أن مدرسثثثثت  لثثثثم مسثثثثترر ال ثثثثر   

الميانثثثثثثا   مىربثثثثثثية الجابثثثثثثة انظثثثثثثام ال ثثثثثثاا ا  التعامثثثثثثه مثثثثثث 

 لثثث  سثثثر   يَ نثثثِّ الحساسثثثة.   ثثثان مثثثد ا  ثثث  اثثثطن مر ثثثر  فثثثامررع رنثثثا اُ 

أنثثثا رجعثثث   فعثثث  المىثثثاري"  يمثثثد  اثثثطن يثثثا ي مفثثثا م احثثث   مثثثال  " 

  الارر نثثثا رايثثثا مثثثدم ال ينثثثري فثثثتا مدرسثثثة لغثثثة جديثثثدع  " اثثثن مجلثثث 

 ان ال".   ل   ظيفة االمرس

 

 

 مازن   ااي

مثثثال فثثثي اثثثا ن ا مثثثر اطنثثث  لثثثم يعمثثثه مثثثط لىثثثالا مدرسثثثة لغثثثة  أممرنثثثا 

اثثثث ل؟  ثثثثن  ريثثثثع اانثثثث  الثثثث ي يتحثثثثد  ال رلنديثثثثة ا ثثثثاه أفيثثثثه منثثثث . 

 اعثثثد فتثثثرع جعثثثه فثثثا ي مليلثثثي يتىثثثه انثثثا   ثثثر المثثثدير السثثثااع لمدرسثثثة 

مثثثال مالينثثث  المترمفثثثة  ثثثن العمثثثه.  ي ثثثرل  "  نثثثي حىثثثل   لثثث   تيثثثر 

ر مثثثالل سثثثنتينس مالثثث  اليثثث؟ ا    ثثثال  ارمثثث  مىثثثيرس  ثثثي أراثثث  أال

 بار  ي؟)"فير    يف 
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 حسثثثثث  رأي مليلثثثثثي مثثثثثم سثثثثثح  مثثثثثرمي  المدرسثثثثثة  ن ثثثثثم  ثثثثثانرا 

يمنحثثثثرن  الا ثثثثم ا امثثثثا  ميثثثثديا مار ثثثث  ا ثثثثدر جثثثث ا مس  لاثثثثن أييثثثثا 

اسثثثثثم   ثثثثثدم اسثثثثثت ا ت م إ مثثثثثا  إ  ثثثثثا  الثثثثثدر س  مثثثثثر ا نترنثثثثث . 

الثثثديجي اسثثث لنا فيثثثدير اثثثن مثثثال مثثثا ايافثثثيس  ثثثان الزم أجمثثث  مراميثثث  "

 ي   ال ثثثثثي مسثثثثثتحيه ن ثثثثثدر نعملثثثثث ."  يامثثثثثه مليلثثثثثي مثثثثثا ال اثثثثثطن م 

اانتظثثثار م ميثثثع نظثثثام االنثثثدماج ال ديثثثد  مىثثثما الملثثثديا  مسثثثا لة  ثثثن 

 ر س لغثثثةس مثثثا متط ثثثد إ ا  مثثثدّمسياسثثثة االنثثثدماج. " نعثثثمس نثثثا ي أرجثثث  

  ال ي ممانس الي؟ ا   فير  مال   حا لس  من رر."

 محمد سريرل

ي  ثثثثرمميتي  ثثثثان مثثثثد أناثثثثر م نيثثثثد  لسماسثثثثرع مثثثثن مدرسثثثثة مثثثثي سثثثثي أ

محىثثثه  لثثث   مرلثثثة  نثثثد جلثثث   ثثثال  جثثثد  لمدرسثثثت . مثثث  أنثثث   ثثثان 

يتيثثثا  اثثثن  لثثث؟ ااالسثثثتنا  لمحا  ثثثا  الرامسثثثا  مثثث  حاملثثثة ا مامثثثة 

لينثثثا.  لانثثث  أ ثثثد اثثثطن مدرسثثثت  م ثثثدم ا امثثثا  ميثثثديا مار ثثث  مثثث   ثثثه   ثثثد 

سثثثثثم   ثثثثثان ي ثثثثثتر ا مسثثثثثتلنما  الدراسثثثثثةس اماثثثثثن  ال ثثثثثي مرمثثثثث . "

الارر نثثثا بثثثار   ثثثه الثثثدر س منع ثثث  ا ناليثثثنس فمىثثثير  ملثثثي جثثثدا 

اي ثثثثدر ي ثثثثتري الاتثثثثر  مثثثثن الميثثثثديا مار ثثثث ."  ا تثثثثرر أنثثثث  ال الثثثث  

اعثثد  ثثرح  ثثثدع أسثثالة اثثثطن  لثث؟  ثثان يحثثثد  ممثثه الارر نثثثا أييثثا.   نثثثد 

سثثثثثاال   ثثثثثن  يفيثثثثثة ممريثثثثثه  لثثثثث؟ أجثثثثثا   "  ال ثثثثثي فثثثثثيان مسثثثثثطلرا 

 لمديري".

 م     ا ه  ا رالماسسرن مارمر  فان ارا

مثثثن مدرسثثثة مثثثي سثثثي أي  ثثثرمميتيس ا  ثثثرا اطنثثث  لثثثم ياثثثن  نثثثا  مرزيثثث  

لم امثثثا   ثثثدايا أ  مثثثا  ثثثاا   لاثثثن  ثثثان يماثثثن لل الثثث  أن يحىثثثه  لثثث  

الاتثثثثثر  اسثثثثثتعارع. يثثثثث  ر اثثثثثطن  ثثثثثا ر  ثثثثثر بثثثثثاح  مدرسثثثثثة مثثثثثال 

مثثثثن ممثثثثه اليثثثث؟ ا   فيثثثثر   2019 ثثثثرراين ن  التثثثثي مثثثثم إ الم ثثثثا فثثثثي 

سثثثثم   ثثثثدايا  يثثثثر ممثثثثررع مثثثث   ثثثثه اعثثثثد  ثثثثدع  ثثثثاا ا مثثثثن  ثثثثال   ا

اثثثثن أنثثثثا معلمثثثث  مثثثثن  ال ثثثثي"  ي ثثثثرل  ثثثثا ر ميثثثثيفا حثثثثرل مسثثثث يه. "

مر ثثثثر  مفتثثثثيل مدرسثثثثت  مثثثثي سثثثثي أي  ثثثثرمميتي مثثثثن ممثثثثه ماتثثثث  

المحاسثثثثمة ال ثثثثر ي اعثثثثد أن  بثثثثه لميليثثثث؟ ا   فيثثثثر  ماي ثثثثير الثثثث  

مثثثا مثثثدر ا يالمثثثرا  ثثثيس  نثثث  نحنثثثا  ثثثم ن ثثثتغه حثثثد   احتيثثثال  نثثثا   "



التح يع الثثثثث ي م ريثثثثث  جريثثثثثدع دي سثثثثثعا م  اثثثثث  ثثثثثمن ال ثثثثثانرن"  يمثثثثث 

الفثثثرلان  رانثثث   ي ثثثرل  "فثثثي  تيثثثر م ثثثرمين نا ثثث ين ا ثثثا المثثثننن". 

 م ثثثرل  ثثثريات  فثثثي العمثثثه فثثثان ارامثثث   "إنثثث   لمثثثن السثثث ه جثثثدا  سثثثه 

ا مثثثرال مثثثن مثثثالل فثثثتا مدرسثثثة لغثثثة  ال أحثثثد يحثثثر  سثثثا نا  ثثثد م.". 

ن مثثثث  إلاتر نثثثثياريثثثثد  اعثثثثد  ثثثثدع أيثثثثام مثثثثن الماالمثثثثة التلفرنيثثثثة  بثثثثلنا 

 منثثث  أ ثثثثر مثثثن سثثثنة لثثثم   راثثثطن  ثثثا ال ثثثرياة فثثثان ارامثثث  مثثثد ي فيثثث 

مثثثن إ ارع مدرسثثثة مثثثثي سثثثي أي  لثثثين لثثث   المثثثة اه ارم ثثثثا  جثثثن  يعثثثد

 ةاليرميثثثثةس  لمثثثثا أنثثثث   ثثثثان مثثثثمال  أ نثثثثا  مراجثثثثد ا مثثثثد اسثثثثتجدم  لمثثثث 

 .مدرستنا

 

 أحمد ال عّار من مدرسة  ام مال

أناثثثر لمترجمثثثة اللغثثثة العرايثثثة   نثثث  االاثثثا  يتحثثثد  ال رلنديثثثة    ثثثان مثثثد

 ملثثثث  لمدرسثثثثة لغثثثثة فثثثثي حيامثثثث . " ال امتثثثثيس  ل انثثثثة اثثثثالنمرع".  لانثثثث  

 ثثثان يثثثر  سثثثما  أسثثثالة ال ريثثثدع   نثثثدما  رحنثثثا سثثثاال فيمثثثا إ ا فعثثثال مثثثم 

 سح  مرميى س ا ي بامتا لمر ة  م أ لع ال امف.

 

 مر نفيجين من ايننين مالن يرمان 

ا  ثثث  اطنثثث  لثثثم يعثثثط ن ثثثر ا  ثثثاخ ل الاثثث  أاثثثدا  "إ ا فعثثثال  ثثثان  نثثثا  ن ثثثر  

مثثثد  فعثثث س فهن ثثثا  انثثث  مجىىثثثة  جثثثرر السثثثفر ال أ ثثثثر.   لثثث  سثثثار 

 ثثثن  ريثثثع المنثثث؟  لثثثين لثثثدي بثثثند    نثثثا مجىثثث  لثثث ل؟"  لثثثم ياثثثن 

حيثثثق يثثثرا اطنثثث  يمثثثد   ليثثث  الحثثثدا  اسثثثم  سثثثح  رمىثثثة مدرسثثثت . 

فيثثث  الافايثثثة اعثثثد ممثثثن سثثثنرا  مثثثن م ثثثديم   را  لالنثثثدماج    مثثثه امثثثا

"  نثثثث  أ مثثثثه مثثثثن الثامنثثثثة بثثثثماحا  حتثثثث  الراحثثثثدع لثثثثيال  يلثثثثة أيثثثثام 

ا سثثثثمر  السثثثثمعة"  مثثثثال اطنثثثث   ثثثثان ي ثثثثد بثثثثعراة فيمثثثثا أسثثثثما  الع ليثثثثة 

يترجثثث   لثثث  المثثثر   فثثثع   ثثثافت م أن يسثثثا د اعمثثثر  ا مثثثاس السثثثررية  "

رن لمثثثدع سثثثا ة  املثثثة ا ثثثد   أمامثثث؟س  إ ا لثثثم يع ثثثم م ا مثثثرس فسي لسثثث 

 يسثثثطل نفسثثث س مثثثن يحمثثثي مثثثاّل   نثثث  أرا فثثثي  لثثث؟ ميثثثاي ة  ميثثثرع". 

المثثثثدارس) " لثثثثدي الحثثثثع اثثثثطن أ مثثثثه ااثثثثه  ثثثثد    اسثثثثترما "  يثثثثرا 

إنثثثثث  مر ثثثثث مس فثثثثثان مثثثثثر نفيجين اثثثثثطن سثثثثثل ة ال الثثثثث   ميثثثثثرع جدا "



 يريثثثد ن االسثثثتفا ع منثثث  حتثثث  ممثثثر سثثثن . مثثثن أنثثثا حتثثث  أ نثثثي م  ثثثن 

س  ثثثثه سثثثثيمنع؟   لمثثثث  م عثثثثة  ثثثثامر جمثثثثازمثثثثثال إ ا   مثثثث  لل لثثثث؟) ف

 ما ال  ال لن أ  ي؟س ف ي ليس  بحية ل؟) "

 

  ن االحتيالممليغا  

اثثثثال   390مل ثثثث  ل نثثثثة التح يثثثثع فثثثثي ال ثثثثا ن االجتما يثثثثة  العمثثثثه 

احتيثثثثال  اسثثثثتغالل محتمثثثثه  مثثثثرال مثثثثرك الثثثثدير لالنثثثثدماج   لثثثث؟ مثثثثا 

مثثثثثثن أبثثثثثثه  108  . أ ثثثثثثثر المال ثثثثثثا 2019 أ ار  2017اثثثثثثين أيثثثثثثار 

حالثثثثثة  96   انثثثثث   ثثثثثن م ثثثثثديم ا امثثثثثا   ثثثثثداياس ملي ثثثثثا مما ثثثثثرع 390

حالثثثثة  77احتيثثثثال ات ثثثثديم فثثثثرامير لثثثثدر س    را  لثثثثم معثثثثط مثثثثطس  ثثثثم 

 197ممثثثثثن ن ثثثثث  ال ثثثثثر ع التعليميثثثثثة. لثثثثثدينا فثثثثثي الرمثثثثث  الثثثثثرا ن 

مثثثثثرمي  مثثثثثن اليثثثثث؟ ا   فيثثثثثر  لمثثثثثدارس  املثثثثثة ااالنثثثثثدماج  مثثثثثد 

 نتي ثثثة  ثثث    ثثثيالما ثثثية.  مدرسثثثة مراميىثثث ا فثثثي السثثثنة 28مسثثثر  

مدرسثثثثة اللغثثثثة  إ ثثثثال أ   سالثثثثن   فثثثثي جثثثثر ع التعلثثثثيم  لرامثثثثااالحتيثثثثال 

 التي  ي أساس  ه   ا.


