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 إحترس من المدارس والشهادات الوهمية
 

قد تخدعك المدارس المزيفة على اإلنترنت في . ط للدراسة في بريتش كولومبيا، تأكد من إختيار المدرسة بحكمةطإذا كنت تخ
إذا أغلقت مدرسة خاصة للتدريب المهني أبوابها، قد ال تكون قادرًا على إستعادة الرسوم . دفع المال لقاء دبلوم ال قيمة له

 . عرفة الحقائق حول هذه المدارس والشهادات الوهميةإحِم نفسك من خالل م. الدراسية التي دفعتها
 

 ما هو الفرق بينهما؟: المدارس العامة والمدارس الخاصة
 

من الدرجات  العديد من البرامج المختلفة بدًء المدارس العامة في بريتش كولومبيا هي عادة ذات جودة عالية وتقدم فيها 
تختلف المدارس الخاصة في جودتها ويكون في بعض األحيان . ريب المهنيبشهادات الدبلوم في التد األكاديمية وإنتهاء
قبل إختيار أية مدرسة، من األفضل معرفة إذا كانت المدرسة مرخصة ويفضل زيارتها والتحدث مع الطلبة . إختيارها مجازفة

 . والمدرسين
 

 عية أم ال؟كيف يمكنني معرفة إذا كانت المدارس شر: أرغب في الحصول على شهادة جامعية
 

إذا كنت ترغب في الدراسة في . تسمح حكومة بريتش كولومبيا لعدد من المدارس العامة والخاصة بمنح الدرجات الجامعية
إذا لم تكن المدرسة . برنامج معين للحصول على الشهادة الجامعية، تأكد من أن المدرسة مرخصة من قبل حكومة المقاطعة

 . يكون لديك شهادة جامعية ال قيمة لها ضمن قائمة المدارس المجازة، قد
 

 هل هناك حماية للطالب؟: مدارس التدريب المهني الخاصة
 

هناك المئات من المدارس الخاصة للتدريب المهني في بريتش كولومبيا والتي تقدم التدريب لمجموعة متنوعة من الوظائف 
طب األسنان والمكاتب ومبرمجي الحاسوب والمساعدين  اونو الشاحنات ومع المهنية بما في ذلك ميكانيكيو السيارات وسائقي

 . اإلداريين القانونيين ومصففي الشعر ومخططي المناسبات
 

 1000ساعة تدريسية وال تقل رسومها عن  40صلة بالتدريب المهني بما ال يقل عن  ا ذاإذا كانت هناك مدرسة تقدم برنامج
 ). PCTIA(دوالر، يجب عليها التسجيل لدى وكالة مؤسسات التدريب المهني الخاص 

 
لكي تسجل وتحتفظ بسجل جيد، يجب . للطالب عدة مستويات من حماية المستهلك وكالة مؤسسات التدريب المهني الخاصتقدم 

وكالة مؤسسات التدريب المهني إذا كان هناك نزاع بين الطالب والمدرسة، يمكن ل. ن تلتزم المدرسة بمعايير الجودة األساسيةأ
إذا أغلقت المدرسة أبوابها أو أجبرت على غلق أبوابها سوف تساعد وكالة . أن تقدم خدمات فض النزاع أو تسويته الخاص

 . على إكمال برنامجهم في مؤسسة أخرى أو تسترد لهم الرسوم الدراسية التي دفعوها مؤسسات التدريب المهني الخاص الطالب
 

قد تكون المدارس المسجلة مع وكالة مؤسسات التدريب المهني الخاص معتمدة أيضًا وهذا يوفر للطالب خيارًا لتقديم طلب 
 ).StudentAid BC(الحصول على قرض الطالب من برنامج مساعدة الطالب في بريتش كولومبيا 

 
قبل التسجيل في . ، فإنها سوف لن تكون قادرة على مساعدتك في حالة حدوث مشاكلPCTIAإذا لم تكن مدرستك مسجلة لدى 

 . لدى الوكالة وضع جيدمباشرة لمعرفة ما اذا كانت المدرسة مسجلة وفي  PCTIAالبرنامج، من األفضل اإلتصال بـ 
 

 )ESL( مدارس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية
 

عادة ال تحتاج مدارس اللغات الخاصة مثل مدارس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية إلى التسجيل لدى وكالة مؤسسات التدريب 
ما لم تقدم المدرسة أيضًا ) على الرغم من أنها قد تختار القيام بذلك طوعًا) (PCTIA(المهني الخاص في بريتش كولومبيا 

 . ا يعني أنه من األهمية بمكان إجراء بحث خاص حتى عن مدارس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانيةوهذ. برنامجًا للتدريب المهني
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. إذا أغلقت مدرسة اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية أبوابها قبل إكمال دراستك، قد يكون من الصعب جدًا إستعادة أموالك التي دفعتها
وهناك ثمة خيار آخر أال وهو القيام بالتسجيل لدراسة اللغة . لبدايةإختر مدرسة بحيث ال يتوجب عليك دفع أموال كثيرة في ا

 .اإلنجليزية كلغة ثانية في إحدى كليات المجتمع العامة أو في إحدى الجامعات
 

 إذا كانت لديك مشاكل مع المدرسة
 

 :إذا كانت لديك مشاكل مع المدرسة، يمكنك
 

 إذا كانت المدرسة مسجلة؛) PCTIA(االتصال بـ  •
 

والتي تساعد على حل المشاكل بين المستهلكين ) Better Business Bureau(اإلتصال بمكتب أفضل األعمال  •
والشركات، تقوم بتصنيف الشركات بما في ذلك المؤسسات التدريبية وذلك إستنادًا إلى سجل الشكاوى المسجلة 

 ضدهم؛ و
 

المهنية قبل البدء باإلجراءات القانونية لمعرفة فرص أن تشتكي على المدرسة في المحكمة، إحصل على المشورة  •
 .النجاح

 
•  

 :لمزيد من المعلومات
 

 وزارة التعليم المتقدم
يتوفر لديها المعلومات الخاصة بإختيارات التعليم الجامعي ومن ضمنها قائمة بأسماء المؤسسات المرخصة التي تمنح الدرجات 

 .الجامعية
www.aved.gov.bc.ca/institutions/welcome.htm 

 
 

 )PCTIA(وكالة مؤسسات التدريب المهني الخاص 
  7441-661 800 1أو 660-4400 604

 www.pctia.bc.ca 
 

 )BBB(مكتب أفضل األعمال 
  1222-803 888 1 أو) منطقة لور مينالند( 682-2711 604

www.mbc.bbb.org 
 

 :مالحظة
تم التحديث في . 2010حقوق الطبع محفوظة لجمعية موزاييك . تعطي هذه المقالة معلومات فقط وال تقدم المشورة القانونية

 .2011كانون الثاني /يناير
 

هذا المشروع ممكنًا من خالل الدعم المالي المقدم من المؤسسة القانونية في بريتش كولومبيا، حكومة كندا ومقاطعة أصبح 
 .بريتش كولومبيا

 
 هذا المشروع هو عبارة عن شراكة بين موزاييك ومدرسة الشعب القانونية
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