علي القيام به
جيب على إبين الذهاب إىل املدرسة ،ما الذي ّ
دليل يف التعليم للقادمني اجلدد إىل بلجيكا.

أيها اآلباء األعزاء.

Onthaalbureau Inburgering Antwerpen.
Deze brochure is een vertaling uit het Nederlands.

هل أنتم جدد في بلجيكا؟
مهمة يف بلجيكا وسيعطيكم هذا الكتيب مزيداً من
التعرف على احلياة يف بلجيكا .املدرسة ّ
جيب عليكم إذاً ّ

املعلومات يف هذا الصدد.

هل لكم أطفال تزيد أعمارهم عن سنتين ونصف ()5.2؟
يذهب األطفال يف بلجيكا إىل املدرسة ابتداءً من سنتني ونصف ( .)5.2ابتداءً من السنة الدراسية السادسة
( )6جيب عليهم الذهاب إىل املدرسة حىت بلوغ سن  81سنة .جيب عليكم كوالدين أن حترصوا على ذلك.
اقرؤوا هذا الكتيب.
هبذه الطريقة تعرفون ما هو أفضل ما جيب عليكم القيام به .ستجدون يف هذا الكتيب أجوبة على هذه
األسئلة.
 كيف ميكنين تسجيل طفلي يف املدرسة؟ كم ستكلّفين دراسة طفلي؟ مىت جيب على طفلي الذهاب إىل املدرسة؟-

مىت تكون العطلة؟
هل ميكن البقاء يف املدرسة لألكل؟
هل هناك حضانة قبل أوقات املدرسة وبعدها؟
كيف جيري يوم يف املدرسة؟
كيف ميكنين كل يوم مراقبة ما يعمله طفلي يف املدرسة؟
 oاملذكرة
 oالتقرير

 oاجتماع اآلباء
علي أن أفعله إن مل يستطع طفلي الذهاب إىل املدرسة؟
 ماذا جيب ّ مىت جيب على طفلي عدم الذهاب إىل املدرسة؟ -ما العمل إذا تغيّب طفلي بدون مربّر؟

تعرض طفلي ملشاكل يف املدرسة؟
 ما العمل إذا ّ هل جيب على طفلي زيارة طبيب املدرسة؟ هل ميكنين كوالد أن أقوم بشيء يف املدرسة؟ تنظيم التعليم يف بلجيكا. oجدول االجتاهات الدراسية
 oماذا يتعلّمه األطفال يف املدرسة؟
 oما العمل إن مل يستطع طفلكم متابعة الدراسة يف التعليم العادي؟
 ما العمل إذا كان طفلكم حيمل دبلوماً أو شهادة مدرسية أجنبية؟يتوفّر هذا الكتيب في  01لغات.

أال تعرفون الندرالندية؟ اقرؤوا هذا الكتيب إذاً باإلسبانية ،الفرنسية ،اإلجنليزية ،البولونية ،الصربوكرواتية،
العربية ،الرتكية ،الرسية والربتغالية.
هل لكم أسئلة إضافية؟
اطرحوها إذا على:
-

معلّمي طفلكم
مدير املدرسة
شخص من مركز توجيه التالميذ ()CLB
بينا أقل من  81سنة ()PINA -18

ما هو  CLB؟
ماذا يفعل مركز توجيه التالميذ؟

 CLBهو مركز توجيه التالميذ.

مركز توجيه التالميذ ( )CLBهو رهن إشارة األطفال الذين يذهبون إىل املدرسة .من أجل التم ّكن من التعلّم
جيب أن يكون لألطفال إحساس جيّد يف املدرسة .مركز توجيه التالميذ ( )CLBيساعد يف هذا الصدد .مركز
توجيه التالميذ ( )CLBيستمع ويتشاور ويعطي معلومات ونصائح .إذا كانت هناك مشاكل يبحث مركز
حل.
توجيه التالميذ ( )CLBمعكم على ّ
التصرف يف املدرسة ،التغيّبات ،الرتكيز ،التقارير ،وضع
التطرق إىل مواضيع مثل اختيار االجتاه الدراسيّ ،
ميكن ّ
اتفاقيات ،تعلّم االختيار ،الثقة بالنفس ،املشاركة ،الفرص ،ومواضيع أخرى كثرية.
من يعمل بمركز توجيه التالميذ ()CLB؟
يعمل مبركز توجيه التالميذ ( )CLBمربّيون وأطباء نفسانيون ،ومساعدوا أطباء نفسانيني ومساعدون
طّب .يعمل كل هؤالء
وممرضون .أحيانا يكون هناك كذلك معاجل لعيوب النطق أو دالّك ّ
اجتماعيون وأطباء ّ
معاً ملساعدة كل طفل بأكرب قدر ممكن.
من يمكنه طلب شيء ما من مركز توجيه التالميذ ()CLB؟
ميكن لكل التالميذ ،واآلباء واملعلّمون وإدارة املدرسة طرح أسئلة على مركز توجيه التالميذ (.)CLB
يكون التلميذ دائماً هو احملور ولن خيرب آخرون دون إذن وهكذا حدث كل شيء باحرتام الشؤون الشخصية.
كيف يمكنني تسجيل طفلي في المدرسة؟
ميكن لكل طفل الذهاب إىل املدرسة ابتداءً من سنتني ونصف ( .)5.2جيب على طفلكم الذهاب إىل
ينص
املدرسة ابتداءً من  8سبتمرب من السنة الدراسية اليت يبلغ خالهلا سن السادسة حيت سن  81سنة وهذا ّ
عليه القانون .حيب كذلك على األطفال اجلدد يف بلجيكا والذين ال يتكلّمون اللغة الندرالندية الذهاب إىل
املدرسة .يذهب البنني والينات إىل نفس املدرسة وهذا كذلك ينص عليه القانون.
 -حيب كذلك على األطفال الذين ال يتكلّمون اللغة الندرالندية الذهاب إىل املدرسة.

 oال ميكن أن حيدث هذا إالّ يف مدرسة تتوفّر على أماكن شاغرة
 oميكن التسجيل خالل كل السنة
 -خذوا معكم هاته الوثائق لتسجيل طفلكم.

هويّة أو بطاقة تعريف طفلكم

بطاقة سيس لطفلكم

تقرير السنة املاضية

أال تتوفّرون على هاته الوثائق؟ يمكنكم على كل حال تسجيل طفلكم ويمكن حتى لألطفال الذين ال
يتوفّرون على وثائق إقامة التسجيل.

يسجل طفله يف مدرسة أن يوافق على أنظمة املدرسة .توجد هذه األنظمة يف القانون
 جيب على من ّالداخلي للمدرسة .اطلبوا القانون الداخلي واقرؤوه.
 جيب التوقيع على القانون "للموافقة" .هذا يعين أنّكم توافقون على القانون.كم ستكلّفني دراسة طفلي؟

املدرسة يف بلجيكا باجملّان .ال جيب عليكم دفع أي تكاليف لتسجيل طفلكم.
مع ذلك هناك مصاريف مدرسية:
 األكل والشرب. املراقبة خالل الظهر. احلضانة بعد املدرسة. الرحالت. السباحة. وما إىل ذلككل هاته املصاريف جيب تسديدها.

 -ختتلف املصاريف اإلضافية من مدرسة إىل أخرى .خذوا هذا بعني االعتبار عند اختيار مدرسة.

 تضع املدرسة مسبّقاً الئحة مصاريف .هكذا ميكنكم معرفة ما ستدفعونه يف السنة .اطلبوا هذهالالئحة عند التسجيل.
 ستحصلون كل شهر على حساب مصاريف .جيب عليكم دفع جزء كل شهر.متى يجب على طفلي الذهاب إلى المدرسة؟
جيب على طفلكم الذهاب إىل املدرسة من  8سبتمرب إىل  03يونيو.
جيب على طفلكم الذهاب إاىل املدرسة:
 يوم االثنني والثالثاء واخلميس واجلمعة كل النهار. يوم األربعاء قبل الظهر.التأخر يف اجمليء وإالّ سيفوت عليه جزء من الدرس
جيب على طفلكم الذهاب إىل املدرسة كل يوم .ال ميكنه ّ
وسيزعج األطفال اآلخرين.
ال جيب على طفلكم الذهاب إىل املدرسة:
 يوم األربعاء بعد الظهر ويوم السبت واألحد. خالل العطل. أيام الدراسات البيداغوجية.متى تكون العطلة (عدم الدراسة)؟
خالل العطلة ال جيب على أحد الذهاب إىل املدرسة .فيما يلي ستجدون كل العطل حىت السنة الدراسية
.5382/5382
السنة
الدراسية
5331/5332
5332/5331
5383/5332
5388/5383
5385/5388
5380/5385

عطلة اخلريف
من -إىل
-32/83/52
32/88/32
-31/83/52
31/88/35
-32/88/35
32/88/31
-83/88/38
83/88/32
-88/83/08
88/88/36
-85/83/52
85/88/32

عطلة عيد
امليالد من -إىل
-32/85/52
31/38/36
-31/85/55
32/38/32
-32/85/58
83/38/30
-83/85/52
88/38/32
-88/85/56
85/38/31
-85/85/52
80/38/36

عطلة فرباير
من -إىل
-31//35/32
31/35/83
-32/35/50
31/30/38
-83/35/82
83/35/58
-88/30/32
88/30/80
-85/35/53
85/35/56
-80/35/88
80/35/82

عطلة الصعود
عطلة عيد
الفصح من -إىل من -إىل
-31/30/52
31/32/36
-32/32/36
32/32/82
-83/32/32
83/32/81
-88/32/88
88/32/52
-85/32/35
85/32/82
-80/32/38
80/32/82

-31/32/38
31/32/35
-32/32/58
32/32/55
-83/32/80
83/32/82
-88/36/35
88/36/30
-85/32/82
85/32/81
-85/32/32
80/32/83

العطلة الصيفية
من -إىل
-31/32/38
31/31/08
-32/32/38
32/31/08
-83/32/38
83/31/08
-88/32/38
88/31/08
-85/32/38
85/31/08
-80/32/38
80/31/08

-80/83/51 5382/5380
80/88/30
-82/83/52 5382/5382
82/88/38

-80/85/50
82/38/32
-82/85/55
82/38/32

-82/30/30
82/30/32
-82/35/86
82/35/55

-82/32/52
82/32/03
-82/32/82
82/32/82

-82/32/32
82/32/58
-82/32/36
82/32/82

-82/32/38
82/31/08
-82/32/38
82/31/08

هل هناك حضانة قبل وبعد ساعات الدراسة؟
غالباً ما تكون هناك حضانة لألطفال قبل وبعد ساعات الدراسة .هناك حضانة يف الكثري من املدارس.
 يف الصباح قبل بداية الدروس. يف املساء بعد الدروس. يوم األربعاء بعد الظهر. خالل العطل (مثالً من الساعة  31:33إىل .)82:33خالل احلضانة يوجد دائما شخص يعرفه األطفال.
هذه احلضانة ليست باجملّان .جيب عليكم تسديد مصاريف يف هذا الصدد .اطلبوا مسبّقاً من املدرسة كم
سيكلّفكم هذا .ميكنكم خصم املصاريف من الضرائب .يف هذا الصدد تسلّم املدرسة شهادة.
هل يمكن أن يبقى طفلي في المدرسة لألكل؟
نعم هذا ممكن .ميكن لألطفال البقاء يف املدرسة لألكل.
 جيب عليهم أن حيضروا معهم أكالً. يتناولون أكلهم يف املطعم جيب عليهم البقاء يف املدرسة .ال ميكن إالّ لألطفال الذين يأكلون يف بيوهتم مغادرة املدرسة .جيبعلى اآلباء أن يعطوا إذهنم يف هذا الصدد.
 هناك مراقبة قبل وخالل وبعد األكل .يف أغلب املدارس جيب عليكم دفع مصاريف املراقبة.كيف يجري يوم في المدرسة؟
هناك حضانة لألطفال الذين جييؤون مب ّكراً إىل املدرسة
تفتح املدرسة أبواهبا
حيرص املعلّمون على املراقبة

حد
جيب على األطفال الصغار أن يتواجدوا يف املدرسة يف الساعة  31:52يف أقصى ّ
جيب على كل األطفال التواجد يف املدرسة
الصف
ّ
يدق اجلرس ويقف األطفال يف ّ

جيب على اآلباء مغادرة املدرسة
تبدأ الدروس
اسرتاحة للّعب ملدة  82دقيقة

يوم االثنني والثالثاء واخلميس واجلمعة هناك اسرتاحة خالل الظهر
يأكل األطفال يف املدرسة أو يذهبون إىل البيت
يوم األربعاء يذهب كل األطفال إىل البيت
يف بعض املدارس هناك حضانة يوم األربعاء بعد الظهر .استفسروا حول ذلك
ميكن لألطفال الذين يأكلو يف البيت الدخول من جديد إىل املدرسة
الصف
ّ
يدق اجلرس ويقف األطفال يف ّ
تبدأ دروس الظهرية.
هناية اليوم املدرسي
جيب على كل التالميذ البقاء حىت هذه الساعة يف املدرسة
ال ميكن الذهاب إىل البيت مب ّكراً.

يف بعض املدارس هناك حضانة لألطفال الذين يبقون يف املدرسة .استفسروا حول

ذلك
هناية احلضانة .جيب على كل األطفال الذهاب إىل البيت
كيف يمكنني كل يوم مراقبة ما يعمله طفلي في المدرسة؟
المذكرة.
حيصل األطفال ابتداءً من السنة األوىل (=ابتداءً من  6سنوات) على مذكرة ويأخذوهنا معهم إىل البيت.
يوجد يف املذكرة:

 -رسائل للوالدين

-

الدروس اليت جيب على طفلكم حفظها

 الواجبات املنزلية اليت جيب على طفلكم القيام هبا ذلك اليوماطلعوا دائماً على مذكرة طفلكم ووقّعوها .هبذه الطريقة يعرف املعلّم أنّكم قرأمت كل شيء.
راقبوا دائما إذا ما كان لطفلكم واجبات منزلية أو إذا كان جيب عليه حتضري درس .هكذا ميكنكم مراقبة إذا
ما قام بكل واجباته املدرسية.
إذا كانت لكم رسالة للمعلّم ،اكتبوها يف املذكرة.
التقرير
مرة قبل العطلة :قبل عطلة اخلريف ،قبل عطلة عيد
حيصل طفلكم أربع مرات يف السنة على تقرير ،كل ّ
امليالد ،قبل عطلة عيد الفصح وقبل العطلة الصيفية .توجد يف التقرير نتائج الطفل ويذكر فيها كذلك إذا كان
طفلكم يعمل جيّداً أو جيب عليه أن يعمل أحسن يف القسم.
وقعوا التقرير .هبذه الطريقة يعرف املعلّم أنّكم قرأمتوه .ارجعوا التقرير إىل املدرسة.
احتفظوا جيّداً بالتقرير عند هناية السنة.
اجتماع اآلباء.
ميكن لآلباء واملعلّمني أن يتحاوروا خالل السنة .ميكنكم التحاور معاً حول أحوال طفلكم.

التوجه إليهم بكل أسئلتكم .خذوا موعداً
 هل ترغبون يف مناقشة شيء ما مع املعلّم أو اإلدارة؟ ميكنكم ّأوالً.

إذا كان املعلّم يريد أن يتاقشكم يف شيء ما ،فستحصلون على دعوة يف رسالة أو يف املذكرة.
خالل لقاء اآلباء هذا

-

o

تناقشون تقرير طفلكم
o
حتصلون على مزيد من املعلومات حول طفلكم وحول نتائجه يف املدرسة
ميكنكم طرح أسئلة على املعلّمني
o
اذهبوا دائماً إلى اجتماع اآلباء .ستحصلون على معلومات مفيدة .وستظهرون اهتمامكم بطفلكم

وباملدرسة.
إذا مل يكن بإمكانكم الذهاب إىل اجتماع اآلباء ،بلّغوا املدرسة مسبّقاً بذلك.
علي أن أفعله إذا لم يستطع طفلي الذهاب إلى المدرسة؟
ماذا يجب ّ

أطفال الروض (=من  5.2إىل  2سنوات) ال جيب عليهم احلضور كل يوم إىل املدرسة ومع ذلك فمن األفضل
يتعرف على األطفال اآلخرين .إذا مل
أن حيضر طفلكم كل يوم إىل املدرسة وإالّ سيفوت عليه الكثري ولن ّ
يكن باإلمكان أن جييء طفلكم إىل املدرسة فبلّغوا املعلّم دائما بذلك.
ابتداءً من السنة األوىل (= ابتداءً من  6سنوات) جيب على كل األطفال الذهاب دائماً إىل املدرسة .كذلك
التالميذ الذين يبلغ عمرهم  2سنوات ويذهبون إىل السنة األوىل جيب عليهم أن يكونوا يف املدرسة .إذا مل
يكن بإمكان طفلكم أن يذهب إىل املدرسة فيجب عليكم إبالغ املدرسة والتصريح بسبب عدم مت ّكنه من
اجمليء .من اإلجباري على طفلكم أن يذهب إىل املدرسة حىت أن يبلغ  81سنة.

متى ال يجب على طفلي الذهاب إلى المدرسة؟
حسب القانون ال جيب على طفلكم الذهاب إىل املدرسة ألسباب أربعة.
إذا كان طفلكم مريض.
إذا وجب على طفلكم زيارة الطبيب أو طبيب األسنان للمراقبة ،فيجب أن حيدث هذا خارج ساعات
الدراسة .خالل هذا اليوم جيب على طفلكم كاملعتاد الذهاب إىل املدرسة.
إذا كان طفلكم مريضاً ،ميكنه البقاء يف البيت.

يف حالة مرض جيري العمل باألنظمة التالية.
هل طفلكم مريض ليوم واحد ،يومان ،أو ثالثة أيام متتابعة؟
بلّغوا املدرسة بأسرع وقت ممكن (هاتفياً مثالً).
اكتبوا كذلك رسالة بأن طفلكم مريض وسلّموا هذه الرسالة بأسرع وقت للمدرسة.
ال ميكنكم شخصياً كتابة رسائل إالّ  2مرات يف سنة دراسية واحدة واملرة  2جيب عليكم
إحضار شهادة طبّية.

-

هل طفلكم مريض لفترة تزيد عن ثالثة أيام؟
بلّغوا املدرسة بأسرع وقت ممكن (هاتفياً مثالً).
اطلبوا رسالة من الطبيب (= شهادة طبّية) .سلّموا هذه الشهادة بأسرع وقت ممكن
للمدرسة.

-

هل طفلكم يعاني من مرض مزمن (مثالً :الربو ،الصداع)...،؟

-

اخذوا موعداً مع مركز توجيه التالميذ ( .)CLBوهم سيطلبون شهادة طبيّة هلذا املرض.
تعرض لنوبة).
عندئذ ميكن لطفلكم البقاء يف البيت يف حالة مرض (مثالً إذا ّ

بلّغوا املدرسة بأسرع وقت ممكن (هاتفياً مثالً) .اكتبوا شخصياً رسالة وسلّموها بأسرع وقت
للمدرسة.
بمبرر؟
ما العمل إذا تغيّب طفلي ّ

كل سنة هناك أيام معيّنة ال جيب فيها على طفلكم الذهاب إىل املدرسة .أيام العطل هاته معيّنة قانونياً.
األعياد القانونية

التاريخ
عطلة رأس السنة  8يناير

ثاين يوم عيد الفصح

يوم اإلثنني بعد عيد الفصح

عيد الشغل

 8ماي

الصعود

يوم اخلميس  23يوماً بعد عيد الفصح

ثاين يوم عيد العنصرة

يوم اإلثنني بعد عيد العنصرة

القديسني
عيد ّ

 8نوفمرب
 88نوفمرب

ذكرى اهلدنة

عيد ميالد املسيح

 52دمسرب

ثاين يوم عيد ميالد املسيح

 56دمسرب

ال جيب على طفلكم كذلك الذهاب إىل املدرسة خالل األعياد الدينية .األعياد الدينية الكاثوليكية
والربوتيستانية واألنغليكانية هي أعياد دينية معرتف هبا قانونياً .األطفال الذين ينتمون إىل أديان أخرى كذلك
ال جيب عليهم الذهاب إىل املدرسة خالل هاته األيام.
ميكن لألطفال الذين ينتمون إىل أديان أخرى البقاء يف البيت لالحتفال .بلّغوا املدرسة مسبّقاً باألعياد الدينية

اليت سيبقى خالهلا يف البيت.
اإلسالم

اليهودية

الديانة األرثودوكسية.
عندما ال يكون عيد الفصح عند األرثودوكسيني
والكاثوليكيني يف يوم واحد

السنة اجلديدة اليهودية (يومان)
عيد الفطر (يوم واحد)
عيد األضحى (يوم واحد) يوم الغفران الكبري (يوم واحد)
عيد املِظال (يومان)
عيد اخلتام (يومان)
يوم الغفران الصغري (يوم واحد)
يوع عيد إسرت (يوم واحد)
عيد الفصح (أربعة أيام)
عيد احلِصاد (يومان)

ثاين يوم عيد الفصح
الصعود
ثاين يوم عيد العنصرة

خالل بعض املناسبات ال جيب على طفلكم الذهاب إىل املدرسة .هاته كذلك معيّتة قانونياً .جيب عليكم
إبالغ املدرسة بذلك مسبّقاً.
أسباب جائزة لعدم الذهاب إلى
المدرسة

المبرر الذي يجب
الوثيقة أو ّ

أين يمكن الحصول على هذه
الوثيقة

اإلدالء به.

زواج أحد ااإلقارب أو شخص
يسكن نفس البيت

شهادة الزواج

بدار البلدية

جنازة أحد ااإلقارب أو شخص
يسكن نفس البيت

بالغ بالوفاة

بدار البلدية

جملس عائلي

شهادة من احملكمة

باحملكمة

استدعاء من احملكمة .مثالً إذا
وجب على الطفل الذهاب إىل
احملكمة بسبب طالق والديه

رسالة االستدعاء

باحملكمة

إجراء يف إطارالعناية اخلاصة
بالقاصرين .مثالً إقامة يف مراكز
استقبال أو مالحظة أو توجيه

رسالة االستدعاء

لدى السلطات نفسها

عندما يستحيل الوصول إىل
املدرسة .مثالً إضراب وسائل النقل

مربر
ال حاجة إىل ّ

العمومي أو فياضانات

إذا أعطى املدير موافقته.
ميكن للمدير أن يعطي اإلذن لطفلكم للتغيّب من املدرسة.

 إذا كان طفلكم يف حالة وفاة يف حاجة إىل أكثر من يوم واحد لتقبّل الضياع. إذا وجب على طفلكم السفر خارج البالد بسبب جنازة.حد  83أنصاف
مهمة (مثالً بطولة)( .يف أقصى ّ
إذا كان طفلكم يشارك يف منافسة رياضية ّ
يوم يف السنة الدراسية).
حد  83أنصاف يوم
 إذا كان طفلكم يشارك يف أنشطة ثقافية (عروض موسيقية ،مسرح)( .يف أقصى ّيف السنة الدراسية).
حد 83
 ألسباب شخصية طارئة؛ جيب عليكم احلوار مع املدير مسبّقاً يف هذا الصدد( .يف أقصى ّأنصاف يوم يف السنة الدراسية).
كمربر للتغيّبات إذا طلب املدير ذلك.
جيب عليكم اإلدالء بالوثائق الضرورية ّ
ال ميكن أن يعطي اإلذن لطفلكم للتغيّب من املدرسة.
-

بتأخر.
 -للسفر قبل بداية العطلة أو العودة ّ

للتدريبات يف ناد رياضي.
للتمرن على أنشطة ثقافية.
ّ

حق وعلى كل حال جيب على طفلكم احلضور دائماً يف
أيام العطل هاته ال ميكنكم املطالبة هبا .فهي ليست ّ
املدرسة وال ميكن إالّ للمدير إعطاء اإلذن لالحنراف عن هذا.
إذا وجب على الطفل السفر مع الوالدين.
رحالة أو سفن هنرية أو أسواق مومسية أو سرك الذهاب
جيب كذلك على األطفال الذين يسكنون يف ن ّقاالت ّ
كل يوم إىل املدرسة .أحيانا يكون من الواجب فعالً السفر ويف هذه احلالة جيب كذلك على األطفال السفر.
حتاوروا يف هذا الصدد مسبّقاً مع املدرسة وضعوا اتفاقيات بتعاون معها هذا الصدد .جيب عليكم احرتام هذه
االتفاقيات وإالّ فلن يسمح لطفلكم بالتغيب من املدرسة .ابقوا على اتصال باملدرسة خالل السفر .ساعدوا
مبهامه املدرسية.
طفلكم للقيام ّ

مبرر؟
ما العمل إذا تغيّب طفلي بدون ّ

مربر .وهذا يش ّكل مشكالً.
إذا تغيّب طفلكم بدون سبب جائز عن املدرسة فهو متغيّب بدون ّ
ستضع املدرسة معكم اتفاقية أخرى.
ما العمل إذا مرض طفلي لفترة طويلة؟

يف هذه احلالة ميكن لطفلكم احلصول على دروس يف البيت .لكن هناك بعض الشروط.
يقل عن  85سنة).
جيب أن يتواجد طفلكم يف التعليم االبتدائي (عمره ّ
تعرض حلادث
طفلكم مريض أو ّ
سيبقى طفلكم غائباً ملدة  58يوماً أو أكثر عن املدرسة
حد على بعد  83كلومرتات من املدرسة
أنتم تسكنون يف أقصى ّ
اكتبوا رسالة إلدارة املدرسة وارفقوها بشهادة طبّية وجيب اإلشارة إىل استطاعته للحصول على دروس وعدم
استطاعته الذهاب إىل املدرسة.
إذا أعطت املدرسة موافقتها ميكن لطفلكم احلصول على الدروس يف البيت.
تعرض طفلي لمشاكل في المدرسة؟
ما العمل إذا ّ

حيسون بالراحة يف القسم ،ال يفهمون حمتوى املواد الدراسية،
بعض األطفال هلم مشاكل يف املدرسة .فهم ال ّ
يتعرضون لإلزعاج أو يزعجون هم شخصياً أطفاالً آخرين.
ّ

حل .ستناقش املشكل:
إذا كان لطفلكم مشاكل فستبحث املدرسة عن ّ

-

معكم
مع مركز توجيه التالميذ (.)CLB
مع املعلّمني .وهم يتكلّمون خالل جملس القسم مع بعضهم البعض حول التالميذ وحول
وتصرفاهتم.
نتائجهم ّ
هناك حلول خمتلفة وستناقش معكم.

هل يجب على طفلي زيارة طبيب المدرسة؟
نعم .جيب على كل التالميذ باملدرسة زيارة الطبيب مرة كل سنتني.
سيفحص الطبيب طفلكم للتحقيق إذا ما كان سليماً.
-

يعطي الطبيب تلقيحات .جيب عليكم أوالً إعطاء اإلذن يف هذا الصدد
 يسلّم الطبيب رسالة للوالدين تذكر فيها نتائج الفحص وإذا اقتضى احلال سينصح مبزيد منالفحوصات لدى طبيب آخر.
هل يبلغ عمر طفلكم  82سنة أو أكثر؟ فهو إذاً غري جمرب على زيارة الطبيب باملدرسة .ولكن جيب عليكم
القيام بذلك رمسياً ًً .ملزيد من املعلومات ميكنكم االتصال مبركز توجيه التالميذ (.)CLB
هل يمكنني كوالد أن أقوم بشيء في المدرسة؟
تفضل أن يقوم اآلباء بشيء ما يف املدرسة .ميكن املساعدة
هذا ممكن .أغلب املدارس ّ
-

لتنظيم حفل
للقراءة لألطفال
لصنع حلوى للحفالت املدرسية
للمرافقة يف الرحالت.

تتوفّر كل مدرسة كذلك على جملس آباء وهو اجتماع لألباء الذين يدعمون املدرسة ويسامهون يف التفكري
حول سياسة املدرسة.
هل ترغبون يف بذل جهود لصاحل املدرسة؟ اخربوا املدرسة بذلك إذاً.
تنظيم التعليم في بلجيكا
يذهب األطفال:

من  5.2إىل  6سنوات إىل الروض .هذا ليس إجباري.
من  6إىل  88سنة إىل التعليم االبتدائي .هذا إجباري.
 -من  85إىل  81سنة إىل التعليم الثانوي .عندها ينتهي التعليم اإلجباري.

أحيانا جتري األمور بطريقة أخرى.
يذهب األطفال الذين يصعب عليهم التعليم العادي إىل التعليم غري العادي .وهذا ممكن
لألطفال من  5.2سنة إىل  82سنة.
ال ينتقل كل التالميذ كل سنة إىل القسم األعلى .أحياناً ميكنهم تغيري االجتاه أو جيب عليهم
التكرار .وغالباً ما يكونون أكرب سناً من التالميذ اآلخرين يف القسم.

-

يف اجلدول أسفله ميكن أن تروا أي اجتاه ميكن للطفل اتباعه حسب العمر.
عمر طفلكم
 5.2و0

السنة األولى من الروض

Bubao

سنوات
2

سنوات

2

سنوات

السنة الثانية من الروض

Bubao

السنة الثالثة من الروض

Bubao

التعليم اااليتدائي

التعليم الغير

عادي

االبتدائي

6

سنوات

السنة الدراسية األوىل

النوع

1

2

سنوات

السنة الدراسية الثانية

النوع

1

1

سنوات

السنة الدراسية الثالثة

النوع

1

2

سنوات

السنة الدراسية الرابعة

النوع

1

 83سنوات

السنة الدراسية اخلامسة

النوع

1

 88سنة

السنة الدراسية السادسة

النوع

1

التعليم الثانوي

التعليم الغير

 85سنة

السلك األوىل

 80سنة

السلك األوىل

 82سنة
 82سنة

عادي
التحضري املهين

BUSO

السلك الثاين
السلك الثاين

السنة
الدراسية
السابعة
 BSOالسنة
السابعة

Algemeen
ASO

Kunst
KSO

Technisch
TSO

Beroeps
BSO

BUSO

تعليم لنصف
دوام

BUSO

 86سنة

السلك الثالث

Algemeen
ASO

Kunst
KSO

Technisch
TSO

Beroeps
BSO

 82سنة

السلك الثالث

 81سنة

السلك الرابع

Algemeen
ASO
Algemeen
ASO

Kunst
KSO
Kunst
KSO

Technisch
TSO
Technisch
TSO

Beroeps
BSO
Beroeps
BSO

+18

التعليم العالي

تعليم لنصف
دوام

BUSO

BUSO
BUSO

الدحول إلى ميدان العمل

ماذا يتعلّمه األطفال في المدرسة؟

-

يف قسم الروض يلعب األطفال الكثري .فهم ينعلّمون ااملهارات اليدوية والتلوين والرسم والغناء
واالستماع إىل حكايات والكالم والرياضة واللعب مجاعياً مع األطفال اآلخرين.
يف التعليم االبتدائي يتعلّم األطفال القراءة والكتابة واحلساب والتاريخ واجلغرافيا ويبدؤون تعلّم
اللغة الفرنسية .يتعلّمون التعامل مع بعضهم البعض بأحسن طريقة ويتعلّمون التعلّم.

يف التعليم الثانوي هناك ثالث درجات.
يف السلك األوىل ( 80– 85سنة) حيصل التالميذ على تكوين عام .فهم حيصلون على مواد مثل اللغة
والرياضيات واجلغراقيا والتاريخ ،إخل...
يف السلك الثاين ( 82-82سنة) جيب على التالميذ االختيار بني أربع إمكانيات.
يف التعليم الثانوي العام ( )ASOحيصلون على تكوين عام .وهذا هتييء للتعليم العايل .فهم
-

-

حيصلون على مواد مثل اللغة الندرالندية والفرنسية واإلجنليزية ،واآلليات ،والرياضيات واجلغرافيا
والتاريخ ،إخل...
يف التعليم الثانوي الفين ( )KSOحيصلون على تكوين عام وفن .فهم حيصلون على مواد مثل
الباليه واملسرح والنحت إخل.
يف التعليم الثانوي التقين ( )TSOحيصلون على تكوين عام وتكوين تقين .ميكنهم االختيار
بني اجتاهات مثل التصوير والبناء والعناية ومكانيك السيارات والسياحة والبحرية ،إخل.
يف التعليم الثانوي املهين ( )BSOحيصلون على تكوين عام ويتعلّمون مهنة مثل صناعة اخلشب والعناية
ومكانيك السيارات والبستنة ،إخل .التعليم الثانوي املهين ( )BSOيرتكز على التطبيق.
يف كل اجتاه هناك مواد إجبارية ومواد ميكن للتلميذ شخصيا اختيارها .هناك دائماً اختيار كبري.
يستمر التالميذ يف يف التعليم الثانوي العام ( )ASOأو يف التعليم الثانوي
يف السلك الثالث ( 82-86سنة)
ّ
الفين ( )KSOأو يف التعليم الثانوي التقين ( )TSOأو يف التعليم الثانوي املهين ( )BSOمواد إجبارية ومواد

التهيء للدراسات العليا أو ملهنة .جيب على من يتابع
ميكن للتلميذ شخصيا اختيارها .هبذه الطريقة ميكنه ّ
التعليم الثانوي املهين ( )BSOالدراسة ملدة سنة إضافية (السلك الرابع).
 من ينهي السلك الثالث من التعليم الثانوي العام ( )ASOأو التعليم الثانوي الفين ( )KSOأو التعليمالثانوي التقين ( )TSOأو السلك الرابع من التعليم الثانوي املهين ( )BSOبنجاح حيصل على شهادة التعليم
الثانوي .هبذه الطريقة ميكنه االستمرار يف دراسات عليا .ميكن ملن يبلغ سن  81سنة أن يتوقّف عن الدراسة
للعمل .ميكن ملن ال يرغب يف بدء السلك الثالث من التعليم الثانوي االستمرار يف التعليم لنصف دوام .ميكن
للشباب الذين يبلغون سن  86سنة (أو  82سنة وشهادة السلك الثاين) الدخوال إىل ميدان العمل
واالستمرار يف التعليم .ميكنهم اختيار اجتاهات مثل ميكانيك السيارات ،املعادن ،التجارة ،هوريكا (فندق-
مقهى-مطعم)،إخل.
ما العمل إن لم يستطع طفلكم متابعة الدراسة في التعليم العادي؟
أحياناً ال يستطيع األطفال متابعة الدراسة يف التعليم العادي بسبب:
تصرفية ونفسانية
 -مشاكل ّ

-

إعاقة

لصعوبة التعلّم عليهم (اضطرابات تعليمية).
حيصل هؤالء األطفال على مزيد من املساعدة باملدرسة .هناك إمكانيات خمتلفة .ستحصلون على نصائح يف
هذا الصدد من مركز توجيه التالميذ (.)CLB
سيظّل طفلكم يف مدرسة عادية وسيحصل على توجيه إضايف من طرف معلّمي التعليم الغري
عادي.
سيذهب طفلكم إىل التعليم الغري عادي.
يف التعليم االبتدائي هناك  1أنواع من املدارس .كل مدرسة تناسب جمموعة معيّنة من
األطفال .يدوم التعليم االبتدائي  2سنوات.
التعليم الثانوي ( )BUSOيدوم  2سنوات.

-

ما العمل إذا كان طفلكم يحمل دبلوماً أو شهادة مدرسية أجنبية؟

حمررة بلغة غري الندرالندية أو الفرنسية أو اإلجنليزية أو األملانية .فرتمجوها
إذا كانت الشهادة ّ
من طرف مرتجم حملّف.

سلّموا الدبلوم أوالشهادة للمدرسة اليت يذهب إليها طفلكم.
املدرسة ستشرع يف إجراءات "التصريح مبعادلة" الشهادة.
ستحدد املدرسة يف أي مستوى أو سلك ميكن لطفلكم الشروع يف الدراسة.
 بعد هذه اإلجراءاتّ
معلومات عن الطبعة.
حرر هذا الكتيب من طرف بينا أقل من  )PINA -18( 81مبساعدة:
ّ

