
مرحبـاَ

يسعدنا أن نرّحب بك في "اتحاد التوحيد القياسي اللغوي" CPNL، ونشكرك على وضع 
ثقتك فينا، سواء للبدء في دراستك للغة الكتاIنية أو في استكمالها. إن غايتنا هي مساعدتك 

على تحقيق هدفك. إن الغاية ا]ساسية للدورات هي تمكينك من اكتساب معارف جيدة للتواصل 
باللغة الكتiنية بأعلى قدر من الثقة. ولهذا، فإنه يتم التركيز على التواصل أساسـاً، حيث يتم 

خiل الدورة اIعتماد على أعمال تتضمن مواقف تواصلية حقيقية يتعk التعامل معها عن طريق 
اrوارد اللغوية والصحة اirئمة لكل مستوى من مستويات التعّلم.

ما هو "اتحاد التوحيد القياسي اللغوي" CPNL؟
إن CPNL هو عبارة عن هيئة رسمية، موّجهة لwشخاص، تسعى إلى تحقيق التماسك 

اIجتماعي من خiل دعم استخدام اللغة الكتاIنية وإلى التنشيط اللغوي. وينضّم في إطار 
CPNL كل من الحكومة اrحلية لكتالونيا والعديد من البلديات واrجالس اrحلية واrجالس 

الجهوية.
يتمـثّل هدف CPNL في تسهيل معرفة اللغة الكتاIنية واستخدامها ونشرها في جميع اrيادين.

هناك شبكة تتألف من 22 مركزاً للتوحيد القياسي اللغوي، وهذه اrراكز منتشرة في كافة أنحاء 
ا]راضي الكتاIنية، مع وجود 140 نقطة لiستعiم وأكثر من 400 مهني مختص.

معلومات أكاديمية

تستند دورات CPNL إلى برامج اللغة الكتاIنية التي تضعها ا�دارة العامة للسياسة اللغوية 
التابعة للحكومة اrحلية لكتالونيا، وهي متوافقة مع مستويات ا�طار اrرجعي ا]وربي اrشترك.

إن اrستويات ا]ولى للتعليم هي:
• اrستوى ا]ول أو التمهيدي: ويتعلم فيه الطالب بعض الصيغ التي تسمح له باكتساب حد 

أدنى من القدرة على اrحادثة.
• اrستوى ا]ساسي: يتم فيه البدء بالتعبير الشفهي ودعم الفهم.

إن تنوع توقيت الدورات الحضورية كبير ومرن. حيث يقدم CPNL بشكل ُمعّمم على كافة أنحاء 
البiد، دورات في اrستويات التمهيدية وا]ساسية وا]ولية واrتوسطة واrتقدمة، وهي موجهة 

لجمع البالغk اrقيمk في كتالونيا.
إن أساليب التعليم ا]ساسية تتم من خiل حضور الدروس وفي التعليم عن بعد وفي التعليم 
عبر اIنترنت. إن نمط الدروس الحضوري يقدم تكوينـاً عن طريق مدرسk مختّصk يتابعون 

عملية تعّلم الطiب، كما أنه يتيح فرصة ربط عiقة مباشر بk اrدرّس والطالب. إن تنوع توقيت 
الدورات الحضورية كبير ومرن، حيث توجد هناك دورات سنوية ودورات فصلية ودورات مكـثّفة 

ودورات شبه مكـثّفة.. إلخ.

Àrab



النظام

1. فترة التسجيل
إن التسجيل في أغلب مراكز CNL يُفتح بشكل عام خiل أشهر سبتمبر، يناير/ فبراير، يونيو.

2. شروط التسجيل: 
للتسجيل في الدروس من الضروري:

- أن يكون عمر الطالب 18 سنة.

- أو أن يكون عمره 16 سنة، إذا كان لم يُنجز مرحلة التعليم اrدرسي ا�لزامي في كتالونيا.
عند التسجيل، يجب على الطالب تقديم جميع الوثائق اrطلوبة، وI يتوجب حضوره شخصيـاً 

للتسجيل.

I تقبل طلبات التسجيل اrرسلة بالبريد أو بالهاتف أو بالفاكس.
3. اختبار تحديد اPستوى

إن اختبار تحديد اrستوى هو شرط إلزامي إذا لم يكن الطالب حائزاً على أية شهادة، وهي 
 ،Parla.cat ستوى فيrعلى ا]كثر. وإذا كان الطالب قد أجرى اختبار ا kدة سنتr صالح
 ،CNL أن يقرر إذا كان من الضروري أن يقوم باختبار حضوري في CNL ركزr فإنه يمكن

إما كليـاً أو جزئيـاً، أو اIختبار الشفهي أو الكتابي، حسب ما هو مناسب لكل حالة.
يتوجب على كل الطiب الراغبk في اIلتحاق باrستوى D ممن لم يجتازوا اrستوى اrتقدم في 
CPNL، أو ممن I تتوفر لديهم شهادة DGPL، أن يخضعوا Iختبار اrستوى بشكل إلزامي. 

4. أنواع التسجيل:
عادي، نصف مجاني ومجاني.

www.cpnl.cat/cursos-catala/ :وقعrعلومات على اrزيد من اrا
preus.html

يتوجب على جميع الطiب اrسجلk بشكل مجاني أن يتواجدوا في اليوم ا]ول أو الثاني 
للدورة بشكل إلزامي. في حال تخّلفهم عن الحضور، فإنهم سيفقدون حقهم في مقاعدهم، 

ويتوجب عندها إعادة إجراءات التسجيل من جديد. وإذا كان هناك أسباب تمنعهم من 
الحضور، فيجب عليهم إبiغ CNL الذي قاموا بالتسجيل فيه.

5. استعادة رسوم التسجيل
يمكن للطالب أن يتراجع عن التسجيل إذا تبk له أنه غير قادر على اIستمرار في حضور 

دروس الدورة بشكل منتظم، ]سباب تتعلق بالعمل أو بالصحة أو الدراسة.. إلخ. يجب أن يتم 
إلغاء التسجيل بشكل رسمي لدى مكاتب الخدمات ا�دارية في CNL، وبشكل كتابي وبأقرب 

فرصة ممكنة، وفي جميع ا]حوال، على أن I تتجاوز مهلة خمسة عشرة يومـاً على آخر حضور 
في دروس الدورة.

6. الوثائق اPطلوبة
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- بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة ا�قامة أو جواز السفر (ا]صلي).
- وثائق تثبت ا�عفاء الجزئي أو الكلي من تسديد رسوم التسجيل.

- مطبوع التسجيل:
• .CNL استمارة التسجيل: يجب ملؤها وتسليمها إلى

- وثيقة إثبات اrستوى أو وثيقة اختبار اrستوى.
- موافقة ا]هل، في حال كان عمر الطالب 16 أو 17 سنة، وإذا لم يكن قد درس مرحلة 

التعليم ا�لزامي في كتالونيا.

7. تغيير أوقات الدروس
I يسمح بأي تغيير في أوقات الدروس التي تم اختيارها بعد أن يتم التسجيل نهائيـاً إI إذا 

كان هناك ظروف ملّحة مبررة تتطلب ذلك، وحسب الشروط التالية:

- يمكن اrوافقة على التغيير فقط إذا توفرت أماكن شاغرة.
- بالنسبة لدورة معنية، إذا كان هناك طلبات تسجيل تفوق عدد ا]ماكن اrتوفرة، فيتم اعتماد 

تسلسل تاريخ الطلبات.

8. الشطب النهائي وا]نسحاب:
على الطiب الذين تتعذر عليهم متابعة الدورة أن يبلغوا CNL بذلك، لكي يتم شطب أسمائهم 

من السجل، ويمكنهم التسجيل من جديد في فترات Iحقة إذا رغبوا بذلك.
أما ا]شخاص الذين انسحبوا من دورتk خiل عام واحد، فi يمكنهم إعادة التسجيل خiل 

مدة سنة، بدءاً من تاريخ التسجيل في أول دورة جرى انسحابهم منها.
9. الحضور

تمنح هيئة CNL وثيقة حضور للطالب إذا كان قد حضر ما يعادل %75 من دروس الدورة.
10. الشهادة

تمنح الهيئة شهادات لجميع ا]شخاص الذين تتوفر لديهم بطاقات أو وثائق تثبت التسجيل.
11. إلغاء اPجموعات

إن بدء الدورة مرتبط بتوفر عدد أدنى من الطiب اrسجلk فيها.
Parla.cat دروس

إن Parla.cat هي عبارة عن موقع في اIنترنت مخصص لتعليم اللغة الكتاIنية يضع تحت 
تصرف الطلبة مواد ديداكتيكية  وأدوات متقدمة للتواصل واrمارسة الشفهية. 

ماذا يقدم موقع Parla.cat؟
يمكن استخدام موقع Parla.cat باللغات التالية: الكتاIنية، ا�سبانية، الفرنسية، ا�نجليزية 

وا]rانية. وتنقسم دروس Parla.cat إلى أربعة مستويات للتعّلم: أساسي، أولي، متوسط 
ومتقدم. وينقسم كل مستوى إلى ثiثة برامج.
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اdنماط

هناك ثiثة أنماط للتعّلم: شبه حضوري، عبد ا�نترنيت وحر. والنمط الحّر مجاني ويتيح لكم 
فرصة اrتابعة حسب إيقاعكم الخاص. أما في أسلوب التعليم تحت ا�شراف، فعلى الطالب أن 

يتبع خطة عمل يتفق عليها مع اrشرف أو اrشرفة. هذا ا]سلوب ليس مجانيـاً، ويقدم أيضـاً 
إمكانيات أخرى مثل اrحادثة بالشات أو اrجلة الرقمية أو السبورة اIفتراضية، لكي تتم 

اrحادثة بشكل فوري ويتم حل الوظائف بشكل تعاوني.
النظام

شروط التسجيل
تقوم اتحاد التوحيد القياسي اللغوي با�شراف على أسلوب التعليم تحت ا�شراف في 
دورات Parla.cat، واrوجهة للكبار اrقيمk كتالونيا، أي rن تجاوز عمره سن 18 عامـاً. إن 

أي تزوير في اrعلومات اrقدمة عند التسجيل يؤدي إلى إلغاء التسجيل في الدورة التي تم 
التسجيل فيها، والهيئة غير ملزمة بإعادة اrبلغ اrسدد.

التسجيل

.www.parla.cat للتسجيل، يجب الدخول إلى الصفحة ا]ساسية لـ

أنواع التسجيل
إن رسوم التسجيل في دورات التعليم تحت ا�شراف هي موّحدة، وI توجد عليها أية تخفيضات 

أو حسومات. إن رسم التسجيل في الدورة هو 90 € يورو.
استعادة مبلغ رسوم التسجيل

يمكن إعادة رسوم التسجيل اrسددة إذا كان هناك ظروف تنظيمية مرتبطة بالهيئة.
تزوير معلومات التسجيل

إذا قام الطالب بالتسجيل في دورة غير مخصصة له، سواًء ]نه لم يقم بالتسجيل في الدورة 
التي تم تعينها له حسب نتائج اختبار اrستوى، أو إذا لم تكن تتوفر لديه الشهادات اrطلوبة 
للتسجيل في الدورة، فإن الهيئة غير ملزمة بتاتـاً بإعادة اrبلغ اrسدد، كما I يحق له متابعة 

.www.parla.cat الدورة. يرجى مراجعة وثيقة التعهدات في
إلغاء اPجموعات

إن بدء الدورة مرتبط بتوفر 5 طiب على ا]قل مسجلk في الدورة. إذا لم يتوفر هذا العدد، 
عندها يتم إعادة مبلغ رسوم التسجيل اrسددة للطiب. اrزيد من اrعلومات على اrوقع:

http://www.cpnl.cat/xarxa/scenlinia/
www.cpnl.cat
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