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 االندماج
 

خالل فترة العزل الصحي وخالل فترة ( CIRمتابعة مسار االندماج الجمهوري )

 التدريجي للعزل الصحياإللغاء 
 
 

( وإدارة استقبال ومرافقة األجانب والجنسية أوفيلمكتب الفرنسي للهجرة واالندماج ) إن وضع األزمة الصحية والعزل الصحي دفع ا
(DAAEN إليجاد ).برامج لمتابعة المرافقة واالندماج لألجانب من الوافدين الجدد خالل هذه الفترة 

 ( خالل العزل الصحيCIRعقد االندماج الجمهوري ) ايقدمه التي )التكوينية(  يةالتأهيلالدورات 
 
األجانب المستفيدون من أول بطاقة إقامة والذين تم استدعاؤهم لتوقيع عقد االندماج الجمهوري خالل فترة العزل الصحي، وكذلك 

. تم إرسال وفيأمكتب االستفادة من الدورات التأهيلية ومن المرافقة المترتبة عليه، لم يتم التمكن من استقبالهم في منصات استقبال 
 نهاية العزل الصحي. فور، أوفيمكتب دة بعد إعادة افتتاح منصات استقبال االستدعاءات الجدي

 
بالنسبة لألجانب من موقعي عقد االندماج الجمهوري الذين كانوا في طور القيام بمسار اندماجهم الجمهوري قبل فترة العزل الصحي، 

 16ات التأهيلية عن بعد منذ بداية العزل الصحي )تم التمكن من تقديم دروس لغة فرنسية عن بعد لهم. بدأ استخدام هذه الدور

حسب اإلطار األوروبي المرجعي  B1و  A2و  A1إقليم ما وراء البحار. تم افتتاحها للمستويات  ارس/آذار(، في جميع األقاليم، إالم

االندماج الجمهوري. الصيغة  المشترك للغات. الساعات التي تم عملها عن بعد، تم احتسابها ضمن مسار االندماج لكل موقع على عقد
 ساعات يومياً. 4ساعة في األسبوع وبعدد ساعات يومي أقصاه  24المقترحة كانت 

 

ص الجزء المدني من عقد االندماج الجمهوري بالنسبة لألجانب يخعرض صيغ تأهيل عن بعد فيما بهيئات التأهيل رغبت كذلك 

ورات التأهيلية الحضورية، يمتد طوال اليوم مع عرض شرائح توضيحية، والعمل الناطقين بالفرنسية. سير التأهيل كان نفس سير الد
 بمجموعات مصغرة، اإلجابة على استبيانات، ثم مشاركة اإلجابات على هذه االستبيانات.

 أعيد افتتاحها حضوريا (CIR) الدورات التأهيلية لعقد االندماج الجمهوري
 

تاح دورات اللغة حضورياً وكذلك األمر فيما يتعلق بجميع الدورات المدنية تقريباً وعلى كامل مايو/ أيار، تم إعادة افت 11ابتداًء من 

التراب الوطني. وجدت بعض هيئات التأهيل حلوالً الستبدال التأهيل عن بعد والتأهيل حضوريا كي تتمكن من احترام التباعد االجتماعي. 
 اًء من هذا التاريخ ستقام جميع الدورات التأهيلية حضورياً.سبتمبر، ابتد 30تجربة التأهيل عن بعد تنتهي يوم 

 
(، DAAENاستقبال ومرافقة األجانب والجنسية )إدارة الممولة من طرف   الوسائل التعليمية الرقميةبالنسبة للوافدين حديثاً، يمكنهم إيجاد 

آللية عمل المجتمع الفرنسي. هذه الوسائل متاحة لالستخدام الحر، من أجل تعلم الفرنسية، واكتساب قيم الجمهورية والمعرفة الجيدة 
 ي. واالندماج داخل المجتمع الفرنسوهي تشكل مكمالً مفيداً لدورات عقد االندماج الجمهوري التأهيلية، لتسهيل المسار نحو االستقاللية 

 
 مجمل هذه الدورات التأهيلية متاحة على الحاسب )الكمبيوتر(، والكمبيوتر اللوحي والهاتف الذكي.
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