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أعضاؤّب أٗىٞبء األٍ٘س،
عي ٚمو اىطالة اىزٝ ِٝشٝذُٗ رسجٞو اسَبئٌٖ ف ٜأٍ ٛذسسخ ٍِ ٍذاسط  MNPSأُ ُٝنَي٘ا مسح إستقصائي للغة البيت  .إرا مبُ طفيل
ٝزنيٌ ىغخ أخش ٙغٞش اىيغخ اإلّجيٞضٝخ  ،فالثذ أُ ٝخضع ىزق ٌٞٞفٍ ٜنزت ٍزعيَ ٜاىيغخ اإلّجيٞضٝخ .
ٍِ فضيل إرصو عي ٚاىشقٌ  259-8608ىزحذٝذ ٍٞعبد  ٍِ .فضيل ،قٌ ثزجٖٞض اىَعيٍ٘بد اىزبىٞخ عْذ إرصبىل ىزحذٝذ اىَٞعبد :



االسٌ اىنبٍو ىيطبىت ٗربسٝخ ٍٞالدٓ
سقٌ ريٞفُ٘ اىجٞذ أٗ اىٖبرف اىَحَ٘ه

ٝجت أُ رحضش ٍعل األٗساق اىزبىٞخ:









شٖبدح ٍٞالد اىطبىت أٗ إسزَبسح  I-94أٗ ج٘اص اىسفش أٗ اىفٞضا
سجو اىزطعَٞبد رجعبً ىيزصَ ٌٞاىجذٝذ اىخبص ث٘الٝخ رْٞس ٜمَب ٕ٘ ٍجِٞ
إثجــبد ىيفحص اىطج ٜاىعبً ىيطبىت ٗٝنُ٘ قذ رــٌ ف ٜاى٘الٝبـذ اىَزحذح
األٍشٝنٞخ ٗٝنُ٘ اىفحص قـــذ ٍــش عي ٚربسٝخٔ أقو ٍــــِ عـــبً أٗ ٍعـــل
ثطبقخ ٍســـجو ثٖب ٍٞعبد ىعَو اىفحص اىجذّ. ٜ
إثجبد ىَحو اإلقبٍخ (فبر٘سح ٍٞبٓ  ،فبر٘سح ريٞفُ٘ أٗ عقذ اإلٝجبس أٗ اىَينٞخ
ثبسٌ أحذ اى٘اىذ. )ِٝ
أحذ اٟثبء أٗ ٗص ٜششعٝ ٜجت أُ ٝنُ٘ حبضشًا ٍٗعٔ ثطبقخ ٕ٘ٝخ ثٖب ص٘سح .
اىَعيٍ٘بد اىسبثقخ عِ اىزعي ٌٞاإلسزثْبئ ٜإرا مبُ ىذ ٙاىطبىت إعبقخ .
اىسجالد اىَذسسٞخ اىسبثقخ إُ ٗجذد .

ٍِ فضيل خطط أُ رنُ٘ ف ٜاىَنزت ح٘اى 54-03 ٜدقٞقخ ىن ٜرنَو عَيٞخ اىزسجٞو ٗاإلخزجبس  .مِ عي ٚدساٝخ أُ طبىت اىَشحيخ اىثبّ٘ٝخ
قذ ٝسزغشق ٗقزبً أط٘ه ّ ،ظٌ اىجذٗه اىضٍْ ٜاىخبص ثل طجقبً ىٖزا ٍْ .طقخ إسزقجبه اىضائش ِٝصغٞشح جذاً فشجبءاً حبفظ عي ٚاىٖذٗء ٍِ أجو
اىز ِٝف ٜاإلخزجبس  ٍِ .فضيل قيو ٍِ أفشاد األسشح اىز ِٝرحضشٌٕ ٍعل إى ٚاىَٞعبد .
ٍبرا رز٘قع خاله ٕزا اىَٞعبد :
-

س٘ف ٝأخز اىعبٍي ِٞف ٜاىَنزت ّسخ ٍِ أٍ ٛسزْذاد ٍَٖخ ىيَذسسخ .
س٘ف ٝسبعذك اىَ٘ظف ِٞفٍ ٜيئ األٗساق ٗٝسأىّ٘ل ثعص األسئيخ ثخص٘ص اىخجشاد اىزعيَٞٞخ اىسبثقخ اىخبصخ ثبىطبىت .
س٘ف ٝعط ٚىطفيل اخزجبس ىقٞبط ٍذ ٙمفبءح اىيغخ اإلّجيٞضٝخ ىذٕٗ ، ٔٝزا ٍِ خاله قٞبط قذسارٔ ف ٜمزبثخ ٗقشاءح اىيغخ
اإلّجيٞضٝخ  ،أٝضبً اىزحذس ٗاىَقذسح عي ٚاىفٌٖ .
س٘ف ّعشض عيٞل ر٘فٞش خذٍبد ٍزعيَ ٜاىيغخ اإلّجيٞضٝخ ىطفيل  ،إرا مبُ ٕزا ضشٗسٝبً .
س٘ف رخجشك اىََشضخ إرا مبُ ْٕبك أ ٛرطعَٞبد إضبفٞخ ٍطي٘ثخ قجو أُ ٝجذأ طفيل ف ٜاىزٕبة إى ٚاىَذسسخ .
س٘ف رقذً ىل ٍعيٍ٘بد عِ اىَذسسخ اىز ٜس٘ف ٝزٕت إىٖٞب طفيل ٕٗزا رجعبً ىعْ٘اُ اىعبئيخ .

ٍب ثعذ اىَٞعبد :


س٘ف رأخز األٗساق ٍِ ٍنزجْب إىٍ ٚذسسخ طفيل ٗاىَذسسخ س٘ف رسجو طفيل ثبىَذسسخ .
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