مهيدل نيذال ناكسلل ةبسنالب فوخ نود ةنيدملا تامدخ ىإل لوصوال ةرجهال ثيح نم
ينوناق عضو مهل سيل وأ ةدكؤم ريغ ةماقإ
رفوكناف يف يميلعتال سلجمال تاسراممو تاءارجإ

ةقطنمال بغرت .رفوكناف ةنيدم اهتنبت يتلاو فوخ نود لوصولا ةسايس رفوكناف يف ةيسردمال ةقطنمال معدت سفن يف
ةلودال هلومت يذال ميلعتال ىلع بالطال لوصح ليهست ليبس يف اهتاناكمإ عيمج لذب يف ةيسردمال
ليومتال تاسايسب ةقلعتملاو ةيبرتال ةرازو اهضرفت يتال تاقوعمال هيف كردت يذلا تقوال.
؟رفوكناف يف ةيسردمال ةقطنملا ىدل ليجستلا يف ادنك ىلإ ً اثيدح نيمداقلا ةبلطلا نكمتي فيك

ةقطنمال يف عاديإلاو لابقتسإلا زكرم ىدل ليجستلل ادنك جراخ اودلو نيذال بالطلا عيمج ةالحإب سرادمال موقت نم
ةيسردمال ةقطنمال يف عاديإلاو البقتسإلا زكرم ىدل ليجستال تامولعم ةعالطم نكمي .ةيسردمال()NWC
يالتال طبارلا ةرايز للاخ:
https://www.vsb.bc.ca/site/nwc
؟انه نيدولوم اونوكي مل )اهيدلاو وأ( هيدلاو نكلو ادنك يف ًادولوم بلاطلا ناك اذإ ثدحي اذام

لصتيس ،ليجستلل ةبولطمال قئاثوال لوح كوكش ةسردمال ىدل تناك اذإ ،ادنك يف اودلو نيذال بالطلل ةبسنالب داجيإ يف ةدعاسملل
ةيسردمال ةقطنمال يف عاديلإاو البقتسإلا زكرمب ةسردمال ةرادإ بتكم فظوم زكرم فظوم موقيس .ةففخمال ()NWC
فورظلاو لمعال تاريشأت ،ةساردال تاريشأت ىلع اذه قبطنيو .عوضوملل لح لوصحلل لفطال ةيلهأ ىدم ديدحتل قئاثوال يف
ةيسردمال ةقطنمال يف عاديإلاو البقتسإلا ( )NWCرظنالب
ةلودلا هلومت يذلا ميلعتال ىلع.
؟ةلودال هلومت يذلا ميلعتال ىلع لوصحلل لفطال ةيلهأ ديدحت متي فيك

نس غلبي يذال لفطلاو لفطال رمأ يلو ظافتحإ ىلع ةلودال هلومت يذال ميلعتال ىلع لوصحلل ليهأتال دمتعي يف ةيبرتال ةرازو
ةسايسل لماكلا صنال ةعالطم ىجري( ايبمولوك شتيرب يف يسيئرلا امهتماقإ ناكمب ةساردال
يالتال طبارلا:
)http://www2.gov.bc.ca/gov/topic.page?id=AEC35F1EA3644F20B2A4C6C32FC97074
يلعفلا ةماقإلا ناكم ةرورضلاب ددحي ال هنكلو ًايرورض ةرجهلاب قلعتملا عضولا ربتعي.
مه له ؟ءوجللا يبلاط وأ بناجألا نيتقؤملا المعال نم مهتاهمأو مهؤابآ نوكي نيذلا الفطلأل ةبسنلاب اذام
؟ايبمولوك شتيرب يف ةلودلا هلومت يذلا ميلعتال ىلع لوصحلل نولهؤم

نوكيو ةدحاو ةنس نم رثكأ اهتدم نوكت لمع ةريشأت ىلع ةداع نيلصاح بناجألا نيتقؤمال المعلا نوكي ءوجللا
يبالط الفطأ لصحي نأ نكمي .ةلودلا هلومت يذال ميلعتال ىلع لوصحلل ةرتفال كلت ءانثأ نيلهؤم مهالفطأ نيذال ءوجلال يبالطل
ةبسنالب امأ .مهب ةصاخال ءوجلال تالماعم ةيشمت متي امدنع ةلودال هلومت يذال ميلعتال ىلع متيس مهب ةصاخال لمعال تاريشأت
ةيحالص تهتنإ نيذال صاخشألاو ادنك يف ءاقبال يف مهتابلط ضفر مت
اهدرفمب ةلاح لك ساسأ ىلع اهتجالعم.
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؟مهل ةدعاسم كانه له ؟ةيزيلجنإلا ةغللا ديجت ال يتال تلائاعلل ةبسنلاب اذام

ةيسردمال ةقطنمال يف عاديإلاو لابقتسإلا زكرم يف دجاوتي انسرادم يف ( )NWCتافاقثال ددعتمال لصاوتال وفظوم
نيلجسمال بلاطال عيمج رومأ ءايلوأ ناكمإب .ةيزيلجنإلا ةغللا ديجت ال يتال تالئاعال ةدعاسمل
نيطوتال ىلع ةدعاسملا معد يفظوم وأ|و نيفظومال ءالؤه ىإل لوصوال (.)SWIS
؟يسيئرال هتماقإ ناكم رهظت يتال ةيرورضال ةينيتورال قئاثولا تاهمألا وأ ءابآلا دحأ لمحي مل ول اذام

ىإل يسيئرلا مهتماقإ ناكم رهظت يتلا ةيرورضال ةينيتورال قئاثوال نولمحي ال نيذال رومألا ءايلوأ ةالحإ متي ةدعاسمل
ةيسردمال ةقطنمال يف عاديلإاو البقتسإلا زكرم ريدم ةقطنمال يف عاديإلاو ( .)NWCةمئاق لكايه ةيسردمال ةقطنمال ىدل
لابقتسإلا زكرم وفظوم موقيس .ةيرورضلا ةينيتورلا قئاثوال كلمت ال يتال تالئاعال نايبل ىرخأ ةلدأ ميدقت
ةيسردمال ( )NWCرومألا ءايلوأ نم بلطًيس .ةقابلو ةيانع لكب ةلاح لك عم لماعتلاب
ايبمولوك شتيرب يف "يلعفال يسيئرال مهتماقإ ناكمب" مهظافتحإ.
تاطلس ىإل مهتلاحإ ىلإ يدؤيس ةرجهلا ثيح نم مهفقوم نأ نم ً اقلق تاهمألا وأ ءابلآا دحأ ناك ول اذام
؟ام ببسل ةيلاردفال ةرجهلا

زكرم ىإل ءيجملا نم اوفاخي نأ تاهمألاو ءابلآا جاتحي الو مهم ءيش ةيصخشال تامولعمال ةيرس نإ ةينوناقال ةطلسلا
ةيسردمال ةقطنمال يف عاديإلاو البقتسإلا نع تامولعم لدابت ةيسردمال ( .)NWCكردت ةيسردمال ةقطنمال نأ مغر
ةقطنمال رود نم سيل هنأ الإ ،ةرجهال اياضقب قلعتي اميف ةيلاردفال ةموكحلل كلذب رمأ هيجوت متي مل ام ،ةيدنكال
دودحال تامدخ ةالكو لثم ةيجراخال تاهجال عم ةرجهلاب قلعتمال عضوال
نوناقال قفو.
؟ةلودلا هلومت يذلا ميلعتلا ىلع لوصحلل ًلاهؤم بلاطلا نكي مل ول اذام

عفدًي يذلا يلودلا ميلعتلا جمانرب ىلإ ةلودلا هلومت يذلا ميلعتلا ىلع لوصحلل نيلهؤملا ريغ بالطال ةالحإ متي
نيطوتال ىلع ةدعاسمال وفظوم يطعي دق .موسر اهلباقم يلحملا ( )SWISتافاقثال ددعتمال لصاوتال وفظوم وأ
يسيئرلا مهتماقإ ناكم ( )MCLWعمتجمال يف ةمدقمال ىرخألا ةيزيلجنلإا ةغللا بيردت صرف نع تامولعم تاهمألاو ءابآلا
رهظت ةلدأ ميدقتب مهمايق نيحل مهالفطأ اهنم ديفتسي يكل ةلقتسم وأ ةينيد تاهج نم وأ
ليومتالب قلعتت بابسأل كلذو يلعفال.
ثيح نم هرمأ يلو وأ )هتدلاو وأ( هدلاو عضو ريغتو ةسردملا يف لعفلاب ًلاجسم بلاطلا ناك ول اذام
؟ةسردملا ةرداغم بلاطلا ىلع بجي له ؟ةرجهال

سرادملا ةرداغم سرادملا يف لعفلاب نيلجسملا رومألا ءايلوأو تاهمألاو ءابآلا لافطأ نم بلطًي نل فوس
ةبولطمال قئاثوال ميدقتب مهمايق طرشب ،ةرجهال اياضق عم لماعتال مهرومأ ءايلوأ وأ مهتاهمأو مهؤابآ لواحي امنيب ةريشأت
وأ ةمئادال ةماقإلا ىإل تقؤم يبنجأ لماع نم عضوال رييغت :لثم( ةيلاقتنإ ةرتفب نورمي مهنأ دكؤت يتال
اهدرفمب ةالح لك ساسأ ىلع ىرخألا تالاحال عم لماعتال متيس (.خإل ،ةساردال.
فيلاكت لمحت هعسوب سيل نكلو رفوكناف يف يميلعتلا سلجملل ةعبات ةسردم يف لاجسم لفطلا ناك ول اذام
؟ةيناديملا تلاحرلا ضعب لثم ً ايفاضإ ًلايومت بلطتت يتلا تايلاعفلا يف ةكراشمال

نأ نامضل اهدوهج لك ةيسردمال ةقطنمال لذبت .سرادمال يف مهليجست متي امالح جماربال عيمجل بالطال لهأتي
جمانرب وأ ةيالعف ةيأ يف ةكراشمال نم مهالفطأ عنمت ال ةرسلأل ةيدامال ليقارعال.
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