
نيالتمكين واالتصال اإللكترومشروع 

الالجئات

ل إلى االتصال باإلنترنت للوصو-المحاضرة الثانية 

الخدمات



!أهال بكم

:اليوم سوف

ننظر إلى نظام التعليم في المملكة•

ال المتحدة، ونناقش كيف يفيد االتص

باإلنترنت هذا الغرض

دة نناقش التوظيف في المملكة المتح•

ودور االتصال باإلنترنت

رنتنناقش السكن ودور االتصال باإلنت•



القواعد األساسية

مساحة سرية•

مساحة آمنة•

الهواتف في الوضع الصامت•

كن محترًما•

ال تحكم على اآلخرين•

تحدث واحًدا تلو اآلخر•

في الوضع الصامت في حالة عدم التحدثZoomاترك •

!اسأل إذا كنت بحاجة إلى إعادة شيء ما•

ال بأس إذا كنت ال تعرف أمر ما•



Zoomخصائص برنامج 



حدةالتعليم في المملكة المت

:ينقسم نظام التعليم في المملكة المتحدة إلى خمسة أجزاء رئيسية

السنوات األولى•

التعليم االبتدائي•

التعليم الثانوي•

من الناحية القانونية، يجب على األطفال في المملكة المتحدة االلتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي 

.عاًما16أعوام إلى * 5الذي يمتد من 

.يحق لجميع األطفال في هذا العمر الحصول على مكان مجاني في مدرسة تديرها الدولة

تعليم إضافي•

التعليم العالي•



تعليم الكبار

الترفيه اإللكتروني

ةالقبول اإللكتروني في المدرس تعليم الكبار

األبوة اإللكترونية

لملكل فرد الحق في التع



دةالعمل في المملكة المتح

لصلة فكر في األسئلة التالية وأين يمكنك العثور على المعلومات ذات ا

:عبر اإلنترنت

ك؟ما الذي تريد أن تعرفه عن بدء عمل في المملكة المتحدة من حيث حقوقك واستحقاقات-•

هل تعرف إلى أين تذهب إذا كانت لديك أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة عند حدوث نزاع مع-•

صاحب العمل؟

هل يتمتع الجميع بحقوق العمل نفسها في المملكة المتحدة؟-•



قواعد العمل

:للمملكة المتحدة قوانين عمل تحمي الموظفين وتضمن الحد األدنى من المعايير

دفعه لك كحد ،توضح بالتفصيل المبلغ الذي يتعين على صاحب العمل أن يالحد األدنى الوطني لألجور•

أدنى والذي يختلف وفقًا لعمرك

ساعة في األسبوع 40على أنه ال يتعين على الكبار العمل ألكثر من تنص الئحة ساعات العمل•

لصاحب العمل ما لم تكن قد اخترت القيام بذلك على وجه التحديد في عقدك

.ة الموظفينالتي تم تصميمها خصيًصا للحفاظ على سالمقوانين وقواعد الصحة والسالمة العديد من •

سبب سمة التي تنص على أن صاحب العمل ال يمكنه معاملتك بشكل مختلف بقوانين عدم التمييز•

محمية 

(لكالعمر، والعرق، ونوع الجنس، والميول الجنسية، والدين، والنوع االجتماعي، واإلعاقة، وغير ذ)

التي تحدد مدة اإلجازاتقوانين اإلجازة مدفوعة األجر والمرضية وإجازة الوضع لألمومة أو األبوة•

المدفوعة األجر التي يستحقها الموظفون في هذه الظروف وعددها

تيبات خاصة التي تتطلب من صاحب العمل أن يكون لديه ترقوانين االشتراك في المعاشات التقاعدية•

بالمعاش



؟19-ما هي المستجدات التي طرأت بسبب جائحة كوفيد



دةاإلسكان في المملكة المتح

:أو خطأصواب

.شاملً دائًما ما تتم تغطية تكاليف السكن إذا كنت تتلقى ائتمانًا•

ه السلطة السكان الذي تملك)السكن االجتماعي / يعتبر السكان بالمجلس•

.ذلكحقًا ولذا دائًما ما ستحصل على هذه المساعدة إذا طلبت( المحلية

.قد تساعدك البلدية إذا كنت بل مأوى•

األكثر "يتم تحديد التقدم بطلب للحصول على منزل المجلس من حيث •

".احتياًجا

دون لي بمجرد أن أبلغ المجلس بحاجتي، سوف يعتنون بكل شيء ويج•

.  مكانًا دائًما للعيش فيه



ائلة تصل زهرة وأطفالها إلى المملكة المتحدة للعيش مع شريكها بتأشيرة لم شمل ع

ما تعرف زهرة أنه في فئة التأشيرة هذه، يحق لها الحصول على أموال عامة، ب. الجئة

ريكها يعيش إنهم بحاجة إلى العثور على منزل جديد ألن ش. في ذلك تلك المتعلقة بالسكن

ذهب هي فت. إنها مزدحمة. حاليًا في منزل مشترك، وعلى األسرة أن تنام في غرفة واحدة

العثور وعائلتها إلى السلطة المحلية ويطلبون المشورة بشأن خياراتهم والمساعدة في

.على منزل جديد

ح أنها تشر. ُطلب من زهرة تقديم معلومات عن أي مكان عاشت فيه في المملكة المتحدة

ع يض. وصلت مؤخًرا فقط ولم تعش في أي مكان آخر في المملكة المتحدة من قبل

.  لسالمجلس عائلتها على قائمة االنتظار ويسجل األسرة للمزايدة على ممتلكات المج

أميال 5اعتراًفا بأن منزلهم مزدحم، يعرضون عليهم إما نقلهم إلى سكن طارئ على بعد 

هم بالبحث في فندق وتسجيلهم ليتمكنوا من المزايدة على السكن االجتماعي، كما يوصون

.عن إيجارات خاصة



لم شمل األسرة وحاملي تأشيرات الالجئين

.طلب المشورة القانونية للتحقق من خياراتهمشركاء ما قبل الرحلة الطيران وبعدهايجب على •

خيارات متعددةلوضع تأشيرة الالجئ•

البقاء بأمان في منزلك•

العثور على مكان في ملجأ للنساء•

.طلب الدعم من المجلس المحلي•

تقديم طلب للتشرد

أنت بال مأوى اآلن•

تستوفي شروط الهجرة•

معرض لخطر العنف األسري بما في ذلك بسبب نوعك االجتماعي: أنت في حاجة ذات أولوية•

بل مأوى عمًدالستأنت •

ليس لضحايا العنف األسري: لديك اتصال محلي•



التسجيل في سكن المجلس والمزايدة عليه



إيجار خاص

كم اإليجار؟•

ماذا عن فواتير الخدمات العامة؟•

كم هي ضريبة المجلس؟•

هل العقار مفروش؟•

هل سيكون مالًكا خاًصا أم من خلل وكالة •

تأجير؟

هل سيتم حماية إيداعي؟•

ما هي مدة العقد؟•



تإنشاء حساب على اإلنترن

سم المستخدما•

البريد اإللكتروني•

كلمة المرور•

أسئلة بشأن األمن•

تفاصيل االتصال•

؟ما األشياء األخرى المعنية بهذه الخدمة بالتحديد•



تترجمة صفحات اإلنترن

انقر يمينًا-

إنها مدرجة في )اختر لغة أخرى -

(النص اإلنجليزي

.انقر على زر الترجمة-

ية تجدر اإلشارة إلى أن الترجمة اآلل-

قد ال تكون دقيقة أو واضحة مثل 

.الترجمات التي يجريها شخص ما



الملخص

:اليوم•

ليم ناقشنا بعض المعلومات األساسية حول التع•

.والعمل واإلسكان في المملكة المتحدة

نترنت ناقشنا بعض األمثلة عن كيفية استخدام اإل•

للوصول إلى 

هذه الخدمات؛

اطلعنا على نصائح حول إنشاء حساب عبر •

اإلنترنت للوصول 

إلى الخدمات•

لى نظرنا في كيفية استخدام الترجمة اآللية ع•

.صفحات اإلنترنت



.تعمل بواسطة معدات آلية بدالً من شخص-مؤتمتة

.لتعليم الرسميالفترة الزمنية المطلوبة قانونًا التي يلزم أن يقضيها األطفال في ا-التعليم اإللزامي

ة على السكن الذي تملكه السلطة المحلية، المسؤولة عن الحفاظ على الجودة والقدر-سكن المجلس

.تحمل التكاليف

.مجموعة القواعد القانونية التي تحكم حقوق العمال وأصحاب العمل-قانون العمل

.تسجيل البيانات الشخصية للحصول على خدمة معينة-حساب عبر اإلنترنت

.الدفع مقابل استخدام شيء يملكه مالك خاص، مثل العقارات-اإليجار الخاص

.دعم الرفاه والمزايا ومساعدة اإلسكان المقدمة على أساس الدخل المنخفض-األموال العامة

.إيصال المعنى من لغة إلى أخرى-الترجمة

الكلمات المفتاحية


