إرشادات عن شركة لغة االتصال
"التابعة لسمرسيت"
شركة لغة االتصال "التابعة لسمرسيت" ،هي مبادرة جديدة تهدف إلى تقريب األشخاص الذين يرغبون
في تحسين مهاراتهم اللغوية في اللغة االنجليزية مع متحدثين ؛ تعتبر اللغة اإلنجليزية هي لغتهم األم؛
يقطنون حول منطقة سمرسيت.يتمحور مبدأ شركتنا حول كون ،أن أفضل طريقة لتعلم اللغة هي ممارسة
التحدث بها في بيئة مريحة وداعمة

مع من سأتحدث؟
سنحاول حيثما أمكن أن يكون المتعلم وشريك التعلم الخاص به ،متناسبين وفق معايير محددة .يمكن هاته
األخيرة أن تشمل :إختيارالوقت المناسب لكل من المتعلم و شريك التعلم ،رغبة المتعلم في التحدث سواء
إلى ذكر أو أنثى ،وكذالك هوايات واهتمامات كل من المتعلم و شريك التعلم .نأمل أن تكون هذه
اإلستراتيجية أساسا ثابتا لبناء عالقة إيجابية بين الطرفين

هل أحتاج إلى أي مؤهالت للمشاركة؟
ال يشترط حصول المتعلم أو شريك التعلم على أي من المؤهالت الرسمية ،نطلب فقط أن يكون كال
الطرفين متحمسين للتعلم

كيف سنتواصل؟
سيتم التواصل عبر فيديوهات .يمكن استخدام أي منصات حيث كال من المتعلم و شريك التعلم
يفضلون ،وتشمل هاته المنصات كال من  ،الواتساب ،السكايب وكذالك زوم .نطلب من زبنائنا عدم
استخدام تطبيق مسنجر ،بسبب مشاكل تتعلق بالسرية .يُشجع الشريك التعليمي على إرسال "رسالة
ترحيب" عبر رسالة نصية ليطمئن المتعلم قبل أول مكالمة فيديو بينهم .نطلب أيضا من الشريك التعليمي
أن يبدأ المكالمة األولى ،ألننا ندرك أن هذا يمكن أن يكون شاقًا بالنسبة للمتعلم ،حيث أن لغته األم ليست
اللغة اإلنجليزية
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كم مرة في األسبوع سأحتاج إلى االلتزام بالحصص التعليمية؟
قادرا على االلتزام بحد أدنى  1وحد أقصى  3حصص تعليمية في األسبوع
نوصي بأن تكون ً

ما هي مدة كل دورة؟
تستمر كل جلسة لمدة  20دقيقة .نقترح استخدام جهاز توقيت حتى ال تطول الجلسات

هل أحتاج إلى الدفع أم سأتقاضى على االشتراك؟
ال  ،هذا مشروع يتطوع فيه كل من المتعلم والشريك التعليمي و يمنحون من وقتهم بالمجان

ما هي العملية لبدء مشاركتي مع شركة لغة االتصال "التابعة لسمرسيت" ؟
هناك نموذج طلب للمشاركة معنا ،يتم ملئه من طرف جميع المتعلمين وشركاء التعلم .إذا واجهتك أي
قادرا
صعوبات في ملء هذا النموذج  ،يرجى االتصال بمنسق اللغة الخاص بك ،هذا االخير سيكون ً
على مساعدتك
يرجى االتصال ب:
Jusna@somersetrcc.org.uk07946، 461544جسنا حسين ،
Michal@somersetrcc.org.uk07377363165 ،مشيل بزيانسكي،

ماذا لو قررت أنني لم أعد أريد المشاركة أو أجد صعوبة في التحدث مع شريكي المتعلم /
التعلم؟
إذا كنت ترغب في أي وقت في التوقف عن المشاركة في المشروع  ،يرجى االتصال بمنسق اللغة
الخاص بك .وبالمثل إذا كنت تجد أي صعوبة في التواصل مع المتعلم أو شريك التعلم  ،يرجى إعالمنا
وسنقوم بمطابقتك مع شخص أكثر مالءمة لك
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المحادثة األولى
للمتعلم
قد ترغب في تدوين المالحظات أثناء االجتماع لمساعدتك على التدرب في وقت الحق .باالظافة ،إن
ارتكاب األخطاء يعد جز ًءا طبيعيًا من تعلم أية لغة وعادة ما يكون ذالك أفضل طريقة للتعلم
أخبر شريك التعلم الخاص بك ؛
السبب الذي يجعلك تحاول تحسين مهاراتك في اللغة اإلنجليزية .هل لغرض معين مثل البحث عن
عمل أو ألسباب اجتماعية فقط؟
هل لديك إعاقة قد تؤثر على تعلمك؟ مثل عسر القراءة ،وفقدان السمع  /الرؤية
للمتعلم والشريك التعليمي
قد يكون من المفيد تقديم أنفسكم في البداية ،ثم اإلقبال على طرح بعض األسئلة للشخص اآلخر .بعض
األشياء التي قد ترغب في قولها هي
….اسمي  ...عملي  ..... ...هواياتي
في نهاية كل جلسة يمكن تحديد تاريخ ووقت الحصة التعليمية التالية ،بين المتعلم وشريك التعلم .تأكد
من أن التواصل بين المتعلم وشريك التعلم الخاص به يحدث فقط خالل الجلسات ،ما لم يكن أي من
الطرفين بحاجة إلى إلغاء الحصة التعليمية القادمة
تذكير
يستغرق تعلم أية لغة بعض الوقت .لذلك سواء كنت المتعلم أوشريك التعلم  ،فمن المهم
االسترخاء ،المثابرة واالستمتاع بالحصص التعليمية المخصصة لك
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