إرشادات للمتقدمين بطلب إجراء امتحان اللغة التشيكية من أجل الحصول على اإلقامة الدلئمة
في الجمھوربة التشيكية
يعمل بھا ابتداء من  1يوليو/تموز 2010

قــــبل االمتــــحان
أ ( المواعيد المحددة مركزيا
سوف يتم إجراء امتحان اللغة التشيكية في جميع أنحاء الجمھورية التشيكية كل يوم أربعاء وكذلك كل ثاني سبت من
الشھر )ما لم يكن ھذا اليوم عيدا وطنيا(  .بإمكان المرشح  ،الذي يتقدم بطلب إجراء االمتحان بدون حيازته على قسيمة
وزارة الداخلية أو بدون حصوله على إفادة عدم اجتيازه لالمتحان  ،أن يتقدم لالمتحان مرتين فقط خالل العام الواحد ،
وذلك بالربيع وبالخريف  ،في فترة امتحانات أيام السبت الممتدة من شھر آذار/مارس وحتى شھر أيار/مايو أو من شھر
أيلول/سبتمبر وحتى شھر نوفمبر/تشرين الثاني  ،وفق الشروط المحددة من قبل المدرسة المعنية .

ب ( اإلنتقال من النظام القديم إلى الجديد
فيما إذا كان المرشح قد أجرى ھذا االمتحان قبل تاريخ  30يونيو/حزيران  2010ولم يفلح  ،وقام بطلب إجراء امتحان
تصحيحي بعد ھذا التاريخ  ،فال يتوجب عليه إبراز إفادة عدم اجتيازه لالمتحان  .إذ أنه سوف يتم العمل وفق شروط
جديدة بعد ھذا التاريخ .

ج ( من يمكنه طلب إجرء االمتحان
إن لطالبي اإلقامة الدائمة بالجمھورية التشيكية األفضلية في أن يتقدموا بطلب إجراء امتحان اللغة التشيكية  .ويتوجب
عليھم بالضرورة إبراز الوثائق التالية :
 .1قسيمة صادرة عن وزارة الداخلية للتقدم لالمتحان مجانا  ،أو
 .2إفادة عن عدم اجتياز االمتحان  ،التي يكون المتقدم لالمتحان قد حصل عليھا من المدرسة يوم فشله من
اجتياز االمتحان .
بإمكان المتقدم لالمتحان  ،الذي يفقد إفادة عدم اجتياز االمتحان  ،أن يطلب من المدرسة نسخة ثانية عن تلك اإلفادة .
ولكن يتوجب عليه في ھذه الحال  ،أن يدفع بدال عن ھذه النسخة .
أما المتقدم لالمتحان  ،والذي ال يمتلك على أي من الوثائق المذكورة في الفقرتين  1و  2أعاله  ،فبإمكانه التقدم لالمتحان
بمواعيد الربيع أو الخريف فقط .

د ( متى وأين وكيف يمكن تقديم طلبات االشتراك باالمتحان
يمكن تقديم الطلبات في المدارس  ،حيث ستجري فيھا االمتحانات  ،وذلك إما بشكل شخصي أو بواسطة الھاتف أو
بواسطة الفاكس أو البريد االلكتروني  .جميع المعلومات عن تلك المدارس وبياناتھا تجدونھا على صفحات ھذا الموقع
على االنترنت ) أو على الموقع التالي  . (www.check-your-czech.com :كما وإن المعلومات عن المدارس
 ،التي ستجري فيھا االمتحانات  ،يقدمھا العاملون بمراكز المحافظات لقسم شؤون الھجرة واللجوء  ،التابع لوزارة
الداخلية ) ، (www.mvcr.czحيث يمكن للمرشح من استالم قسيمة االمتحان .
يقوم المتقدم لالمتحان باالتصال بالمدرسة المختارة ويقدم لھا البيانات التالية  :االسم والشھرة وتاريخ الميالد ومكان
الوالدة والجنسية ورقم وثيقة السفر  .كما يبرز إفادة عدم اجتيازه لالمتحان  ،فيما إذا كان يطلب إعادة االمتحان  .وفيما
إذا كان ال يقوم بتقديم الطلب شخصيا  ،فينبغي عليه في ھذه الحال  ،أن يبرز أو أن يرسل نسخة طبق األصل عن

القسيمة أو عن إفادة عدم اجتيازه االمتحان  ،وذلك إما بواسطة البريد أو بواسطة الفاكس أو بواسطة البريد االلكتروني
) . (e-mailوعندئذ يتوجب عليه إبراز النسخ األصلية لتلك الوثائق مرة أخرى يوم االمتحان لمعاينتھا .
وعلى أساس معاينة ھذه الوثائق يبلغ موظف المدرسة المتقدم لالمتحان بموعد إجرائه  .إن المدرسة ھي التي تحدد
موعد االمتحان وفق الظروف الملموسة  .وينبغي على المرشح احترام ھذا الموعد  .يمكن للمدرسة  ،وھي غير ملزمة
بذلك  ،األخذ باالعتبار رغبات المتقدم )المرشح( لالمتحان .

ه ( رسوم االمتحان
فيما إذا أبرز المرشح قسيمة االمتحان المجاني  ،فله الحق بمحاولة واحدة الجتياز االمتحان مجانا  .وفيما إذا كان
المتقدم يعيد االمتحان  ،فيتوجب عليه دفع رسم مقداره  1.500,-كورونة تشيكية ) . (1.500,- Kčويسدد ھذا الرسم قبل
الدخول لالمتحان .

و ( نظام المسابقات الجديد
يتألف امتحان اللغة التشيكية من أجل الحصول على اإلقامة الدائمة من قسم خطي وآخر شفھي  .بمرحلة القسم الخطي
يجري امتحان المقدرة على القراءة والكتابة والسمع  ،وتدوم ھذه المرحلة لمدة  70دقيقة  .ويتوجب على المتقدم نيل 36
نقطة من أصل  60نقطة  ،لكي يعتبر ناجحا بھذا القسم .
وفي حال نجاح المتقدم بالقسم الخطي  ،ينبغي عليه إجراء القسم الشفھي  ،الذي يدوم  10دقائق وتمتحن فيه المقدرة
الكالمية )المخاطبة( باللغة التشيكية .
نموذج االمتحان يجده المتقدم )المرشح( لالمتحان على صفحات ھذا الموقع االلكتروني ) أو على الموقع التالي :
 . (www.check-your-czech.comأما نموذج االمتحان المكتوب على ورق  ،فھو تحت التصرف في
المدارس  ،وفي مراكز المحافظات لقسم شئون الھجرة واللجوء التابع لوزارة الداخلية ) (www.mvcr.czوفي
مراكز المساعدة من أجل تكامل األجانب .

فــــي يــوم االمتـــــحان
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عند التسجيل يتوجب على المتقدم بطلب إجراء االمتحان إبراز وثيقة السفر ونسخة أصلية للقسيمة أو إفادة عدم
اجتباز االمتحان .
إن كل من يتأخر بالحضور في الموعد المحدد لالمتحان  ،لن يكون بإمكانه إجراء االمتحان في نفس اليوم ؛
وعليه بالتالي التوافق مع المدرسة  ،حول موعد آخر .
عند دخوله قاعة االمتحان الخطي والشفھي  ،يتسلم المرشح )المتقدم( لالمتحان بطاقة مشفرة رقميا  .إن
الفاحصين سيتعرفون على المرشح من خالل ھذه البطاقة المشفرة فقط  ،وھم ال يعرفون اسمه وال سواه من
بياناته الشخصية .
بعد الدخول لقاعة االمتحان يقوم الفاحص بإرشاد المرشح إلى المقعد والطاولة المخصصة له في القاعة .
فيضع المرشح بعد ذلك وثيقة سفره )جواز السفر( وبطاقة الشيفرة الرقمية أمامه على الطاولة  ،حيث تبقى
طيلة فترة االمتحان الخطي .
يتوجب على المتقدم لالمتحان إقفال ھاتفه الخليوي في قاھة االمتحانات .
يقوم المتقدم )المرشح( لالمتحان بوضع حاجاته الشخصية  ،مثل الحقيبة والكتب والدفاتر والقواميس وأجھزة
التسجيل والھاتف ّ
النقال وغيرھا من الحاجات  ،في مكان يكون على مرئي من الجميع ولكنه ال يكون بمقربة
من المتقدم لالمتحان .
ال يمكن للمتقدم لالمتحان مغادرة قاعة االمتحانات خالل االمتحان الخطي  .لذا نوصي بالدخول إلى المرحاض
قبل بدء االمتحان الخطي .
يمكن للمتقدم لالمتحان دخول قاعة االمتحانات بإشارة من موظف المدرسة فقط .
بعد االنتھاء من الجزء الخطي لالمتحان  ،يقوم المتقدم )المرشح( لالمتحان بتسليم كل ما يتعلق باالمتحان من
أوراق )أسئلة وأجوبة( وكذلك بطاقة الشيفرة الرقمية .
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خالل االمتحان الخطي يتلقى المتقدم )المرشح( لالمتحان المعلومات  ،حول متى وأين يمكنه االطالع على نتائج
االمتحان الخطي .
إن المتقدم لالمتحان  ،الذي لم ينجح باالمتحان الخطي  ،يمكنه إعادة االمتحان حتى أربع مرات متتالية .
ويتوجب عليه دفع بدل مالي عن كل إعادة  .وفي حال عدم اجتياز االمتحان بنجاح يحصل المتقدم لالمتحان في
كل مرة على إفادة بعدم اجتيازه لالمتحان من موظف المدرسة  .وعليه بالتالي إبراز ھذه اإلفادة  ،حين تقدمه
بطلب إجراء امتحن تصحيحي الحق  .وإذا لم يبرز ھذه اإلفادة  ،فسيضطر لالنتظار فترة أطول لدخول االمتحان
مرة أخرى  ،وغالبا ما تدوم ھذه الفترة لمدة ستة أشھر .
إن المتقدم الذي يجتاز بنجاح القسم االمتحان الخطي يحصل  ،عن طريق القرعة  ،على رقم متسلسل إلجراء
القسم الشفھي منه  .إن النساء الحوامل والمرضعات وأولئك الذين يشكون من متاعب صحية  ،لھم األولوية
بدخول الجزء الشفھي من االمتحان .
بعد عملية القرعة  ،يقوم موظفو المدرسة بإبالغ المتقدمين لالمتحان بزمان ومكان إجراء االمتحان الشفھي .
وينبغي بالتالي الحضور بالوقت المحدد لالمتحان الشفھي .
قبل الدخول لقاعة االمتحان الشفھي  ،يقوم المتقدم )المرشح( لالمتحان بإبراز وثيقة سفره ويتسلم مجددا بطاقة
مشفرة رقميا .
بعد االنتھاء من االمتحان الشفھي  ،ينتظر المتقدم لالمتحان النتيجة .

بــعد االمتــــحان
• ينال كل من يجتاز بنجاح القسم الشفھي من االمتحان على شھادة  ،حول معرفة اللغة التشيكية .
• إن المتقدم لالمتحان  ،الذي لم ينجح باجتياز االمتحان الشفھي  ،يمكنه إعادة االمتحان حتى أربع مرات متتالية .
ويتوجب عليه دفع بدال عن كل إعادة  .وفي كل مرة يفشل فيھا المتقدم )المرشح( االمتحان من اجتيازه  ،يحصل
على إفادة بعدم اجتيازه لالمتحان من موظف المدرسة .
• فيما إذا أراد المتقدم )المرشح( لالمتحان إعادة االمتحان في نفس المدرسة  ،فإننا ننصحه بالتسجيل ألقرب
موعد مقبل لالمتحان  ،وذلك فور حصوله على إفادة عدم اجتيازه لالمتحان .

