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Merci et bravo
à nos illustrateurs !

قامئة الشهادات املمنوحة
شهادات (املدارس األساسية والثانوية)
يحصل الطالب عىل شهادة (دبلوم) خاص لكل لحظة «مرحلة» من مسارهم املدريس :
شهادة التعليم األسايس

			

يف نهاية التعليم االبتدايئ

شهادة الدراسة الثانوية من الدرجة األوىل

يف نهاية الصف الثاين الثانوي

شهادة الدراسة الثانوية من الدرجة الثانية

يف نهاية الصف الرابع الثانوي

		يف نهاية الصف السادس الثانوي العام ,التقني ,أو الفني أو يف نهاية الصف السابع من الدراسة الثانوية
شهادة التعليم الثانوي العايل
املهنية (تؤهل هذه الشهادة للدخول اىل التعليم العايل)
شهادة التأهيل 6

			

يف نهاية الصف السادس ثانوي من القسم التأهييل

شهادة التأهيل 7

			

يف نهاية الصف السابع ثانوي من القسم التأهييل

شهادة الدراسة للصف السادس من القسم املهني يف نهاية الصف السادس من القسم املهني
شهادة التعليم الثانوي التكمييل  -قسم «الرعاية التمريضية» متنح يف نهاية الدرجة الرابعة من التعليم الثانوي املهني التكمييل (.)E.P.S.C
ومتنح هذه الشهادة عىل إدارة املعرفة األساسية للطالب الذين التقى مهارات محددة يف مجال اإلدارة.
الشهادات يف املرحلة الثانوية
يف «الدرجة الثانية» الحالية (الصف الثالث والرابع) و «الدرجة الثالثة» (الصف الخامس والسادس) التعليم الثانوي ،تقدم اإلدارات «شهادات» بعد نهاية كل سنة دراسية:
شهادة التوجيه A

		 	نجاح كامل (الطالب يعرب اىل املرحلة القادمة وميكنه اختيار نوعية التعليم والصيغة والرغبة للسنة
القادمة)

شهادة التوجيه 			 Bالنجاح مع تقييد (يستطيع الطالب يذهب إىل املدرسة ولكن سوف تكون مرشوطة اختياره من قبل
قيود التي تفرضها أساتذة نهاية املداوالت من العام الدرايس) .املجلس الطبقة قد تصدر  AOBيف
نهاية الصف الخامس من قسم الدراسة االنتقالية
شهادة التوجيه C

			

فشل (يجب إعادة السنة الدراسية)
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قاموس
جمعية األولياء	:

مجموعة من اآلباء واألمهات التي تسعى إىل التعاون مع موظفي املدرسة لتحسني رفاهية الطالب .فهي الوصل بني العاملني
يف املدرسة وأولياء األمور

القسم االنتقايل	:قسم هدفه رفع مستوى التالميذ الذين وصلوا حديثا والدراسة املكثفة للغة الفرنسية
	وهو يتألف من معلمي الصفوف املناسبة لعمر التلميذ ويرأسها مدير املدرسة .انه يهدف دمج الطالب قسم االنتقايل يف
مجلس االندماج:
األقسام العادية وفقا مع مستوى الطالب.
دروس األخالقيات 	 :تهدف هذه الدروس إىل تعليم التالميذ عن حقوق املواطنني وواجباتهم ،وأسس الدميقراطية والحرية ،االتصال وتطويرالتفكري
النقدي.
	عمل مكتوب ،متارين ،وتعلم الدروس التي يجب عىل الطالب القيام بها خارج ساعات الدراسة .وتقدم لهم من قبل املعلم.
الواجبات املنزلية :
الدبلوم(الشهادة):

وثيقة تثبت النجاح يف االمتحان.

املدارس الحرة:

ينظم فيهم التدريس من طرف الجامعات الدينية أو الجمعيات.

املدارس الرسمية:

ينظم التعليم فيهم من طرف السلطات العمومية

املدارس الخاصة:

اليتم متويلها من قبل فيدرالية والونيا بروكسل.

تلميذ حر	 :الطالب الذي مل يحرتم رشوط القبول للسنة الدراسية و /أو مل يراعي متطلبات الدراسة فال يستطيع تقديم االمتحانات،
وبالتايل املرور إىل الصف االعىل
االمتحانات:

اختبارات كتابية وشفوية لتقييم مهارات الطالب.

	دفرت او مفكرة  ،يسمح للطالب تسجيل جدول الدروس والواجبات املنزلية (التامرين والدروس) إلتي يجب القيام بها يف
الدفرت املدريس :
املنزل.كام انه يسمح أيضا االتصال كتابيا بني اآلباء واملعلمني.
تربير غيابه 	:تقديم وثيقة إلدارة املدرسة لرشح أسباب غياب طفلكم( .مثال :شهادة صادرة من طبيب)
قواعد النظام الداخيل
(ق.ن.د)	 :وثيقة تعطى لآلباء خالل تسجيل الطالب مع قواعد الحياة املختلفة التي ينبغي ااحرتامها يف املدرسة( .ق.ن.د) يقدم أيضا
العقوبات املمكنة عند عدم ااحرتام هذه القواعد
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اين ميكنني العثور عىل مزيد من
املعلومات؟

معلومات مفيدة

املواقع االلكرتونية :
قامئة باملدارس التي تحتوي عىل الصفوف االنتقالية وقوائم املركز النفيس والصحي واالجتامعي املرتبطة باملدارس مع رشوحات للربامج واملستويات املختلفة
للتعليم والتسجيل www.enseignement.be
 www.devenirKLK1.beاختيار الدورة التدريبية
التوجيه www.orientation.be
 www.siep.beالتوجيه واختيار الدورات التدريبية
 www.aidealajeunesse.cfwb.beمصلحة مساعدة يف وسط مفتوح
 www.cire.irisnet.beمصلحة الرتجمة ،الرتجمة الكتابية ،دروس اللغة الفرنسية
 www.ffedd.beمدارس الواجبات املدرسية
 www.guidesocial.beموقع عام يحتوي عىل عناوين وأرقام هواتف املنظامت التي تقدم خدمات يف مجال التعليم ،التوجيه ،والتكوين ،ورفع
املستوى املدريس
 www.diversite.beمركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنرصية
أرقام هواتف مهمة :
املدرسة وأولياء األمور  :الرقم املجاين ,080095580
للزيارة  :من االثنني اىل الجمعة من الساعة  9صباحا حتى الساعة  13بعد الظهر.
هذا الرقم يجيب عىل األسئلة املتعلقة بالعنف يف الوسط املدريس فقط
خدمة املساعدة يف التسجيل  :الرقم املجاين 080018855

العنواين :
خدمة معلومات خاصة بالدراسات واملهن
: Bruxelles
: Charleroi
: Liège
: Mons
: Namur
: Wavre
: Libramont

109-111, Rue de la Poste, 1030 Bruxelles
51, Boulevard P. Janson, 6000 Charleroi
26, Rue Saint-Gilles, 4000 Liège
101, Chaussée de Binche, bloc C, 7000 Mons
12, Rue de Saintraint, 5000 Namur
13, Rue de Flandre, 1300 Wavre
39A, Grand Rue, 6800 Libramont-Chevigny
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• 02/640 08 32
• 071/33 12 06
• 04/222 08 78
		
• 065/33 48 22
• 081/25 14 00
• 010/47 10 80
• 061/21 32 21

معلومات مفيدة

Queتغيري
 peutحالة
apporterافعل يف
ماذا عىل ان
l’école à mon enfant
?السكن ؟

يجب اخرب مديرية املدرسة بتاريخ مغادرة طفيل املدرسة .إذا من املمكن،
ترك عنوان مدرسة طفيل جديد.
إذا كان طفيل يف التعليم االبتدايئ :سيتم تسليمي وثيقة من قبل املدرسة

التي غادرها طفيل .ومبجرد امالء هذه الوثيقة أقدمها إىل مدرسة جديدة.
يف الثانوية ،مديرية املدرسة الجديدة طفيل تتصل مبديرية املدرسة السابقة
ملتابعة امللف.

أين ميكنني تعلم اللغة الفرنسية ؟
يف بعض املراكز لطالبي اللجوء الصليب األحمر البلجييك تقدم دروس
اللغة الفرنسية.
جمعيات موجودة أيضا يف العديد من املدن تقرتح دروس اللغة الفرنسية.

معلومات هذه الجمعيات موجودة عىل املوقع اإللكرتوين للدليل
االجتامعي.

http://www.guidesocial.be/
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اىل من أتوجه اذا واجهنا صعوبات أخرى
يف املدرسة ؟
إذا كان لدي مشاكل االتصال مع العاملني يف املدرسة ،ميكنني أن اطلب
يف بعض املدن ،لقاء وسطاء بني الثقافات .أنهم يسعون إىل إقامة حوار
مع املدرسة .يستطيعون مساعديت يل االتصال يب العاملني يف املدارس
واالقرتاب منهم.
إذا كان طفيل ضحية للعنرصية أو شاهد أعامل عنرصية ،يجب يل أن
افعل شيئا .يف البداية ،ال بد يل أن أخرب مدرس أو مدير املدرسة .ثم بعد
ذلك ،املصالح املتخصصة يف مجال حقوق اإلنسان .ميكنهم أ إعالمنا
ومرافقتنا .مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنرصية موجود لتلقي ومعالجة
الشكاوى املوضوعة ضد العنرصية أو التمييز العنرصي.
http://www.diversite.be

هنالك رقم مجاين وضع من قبل اإلدارة العامة للتعليم االلزامي مبا يخص
املعلومات الخاصة بأولياء األمور الطالب الذين تعرضوا اىل اعتداء او
كانوا شهودا عليه
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معلومات مفيدة

معلومات مفيدة

مبن يجب ان اتصل اذا كان لطفيل مشاكل
يف املدرسة؟

بعض املدارس تقرتح حلول ملساعدة التالميذ اللذين لديهم صعوبات
يف املدرسة .أستطيع أن اطلب لقاء معلمني حتى أكون عىل علم ماذا ؟
ميكن وضعه ملساعدة طفيل .إذا كانت لطفيل صعوبة يف التعلم ،هناك
مدارس الواجبات املنزلية .هذه املدارس توجد خارج املؤسسات الرتبوية،
تقرتح األنشطة املختلفة ملساعدة طفيل .قد تكون بعضها مدفوعة األجر.
قامئة مدارس الواجبات املدرسية وتفاصيل املساعدة التي ميكن ان تقدمها
لكم موجودة عىل املوقع االلكرتوين www.ffedd.be :
مصالح االستدراك املدريس يستطيعون مساعدة طفيل بعض الوقت إذا
تم استبعاده من املدرسة أو إذا كان ال يذهب إىل املدرسة دون أن يطرد.
من اجل املزيد من املعلومات يرجى استشارة املوقع االلكرتوين لخدمات
مساعدة املراهقني www.aidealajeunesse.cfwb.be :

مراكز طبية نفسية واالجتامعية موجودة أيضا هنا ملساعدتنا
كل مؤسسة مدرسية مرتبطة يب مركز طبي نفيس واالجتامعي .فرق
هذه املراكز متكونة من اطباء نفسانيني ،مساعدين اجتامعيني ،أطباء
واملمرضني .
انهم هنا الستامع الطالب وأرسهم ،وإيجاد حلول ملشاكلهم (التوجيه
آملدريس ،وصعوبات العالقية .)...مهمتهم هي مساعدة األطفال واملراهقني
وأولياء أمورهم .إيجاد طرق ملساعدة الطالب عىل التطور.
وميكن أيضا للمراكز إعطاء آراءهم لتوجيه الطالب .يلتزم موظفني املراكز
طبية نفسية واالجتامعية يب الرس املهني .ال ميكن أن ينقل املعلومات التي
أعطيها له.
يوم تسجيل ابني يف املدرسة ،يقدم يل اسم املركز طبي نفيس واالجتامعي
املرتبط بها.
ميكنني طلب مقابلة املركز الذي يعمل مع مدرسة ابني .يكون مجانا.
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معلومات مفيدة

من هم وماهي مهام الوسطاء املدرسيني؟
الوسطاء املدرسيني هم جزء من نظام أنشأ من طرف املجموعة الفرنكوفونية.
يتدخلون من أجل الوقاية من الفشل املدريس للطالب والعنف املدريس.
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ميكن ملديري املدارس واملعلمني وأولياء األمور والطالب االستفادة من خدمات
وسطاء املدرسيني .واحد من مهامهم هو تسهيل العالقات بني األشخاص التي
لهم عالقة مبارشة مع متعليم التالميذ.

معلومات مفيدة

Que peut apporter
الرياضة ؟
دروس
?كيف تتم
l’école
à mon
enfant

دروس الرياضة إلزامية مثل الدروس األخرى.
ينبغي لطفيل أن تكون له املعدات الرياضية (أحذية رياضية ،الرسوال،
يت شريت ،مالبس السباحة ،قبعة السباحة ومنشفة لألنشطة يف املسبح).

ماهو الدفرت املدريس؟
انه دفرت يسمح لطفيل ،كتابة لكل ساعة من الدرس ،املواد والواجبات
املنزلية (التامرين والدروس) التي ال بد له من القيام بها يف املنزل .ميكن
أن يكون مذكرة أو اليومية.
املعلمون يرسلون يل معلومات أو تعليقات يب الكتابة يف الدفرت املدريس
والتي تسمح أيضا بالتواصل مابني املدرسة والعوائل.
ينبغي عىل طفيل أن يكون دامئا يف حوزته دفرته املدريس.
ال بد يل من النظر بصورة منتظمة جدا يف الدفرت املدريس وإمضائه.
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ماهي القواعد التي ينبغي احرتامها
يف القسم ؟
يجب عىل التالميذ الوصول يف الوقت املحدد .ميكن معاقبة التأخريات غري
املربرة.

معلومات مفيدة

من الرضوري أن يكون عندكم جميع املعدات (الكتب والدفاتر واألقالم
وأقالم الرصاص ومسطرة وأقالم الرصاص امللونة .)...يجوز للمعلم معاقبة
الطالب الذين ليس لديهم معداتهم الشخصية .وميكن كل مدرسة وكل
معلم يستطيع طلب مواد خاصة معينة.

يف القسم ،ال بد من االستامع إىل املعلمني .يل أخد الكلمة يجب رفع اليد
وانتظار حتى املعلم يدعو األطفال للحديث .يجب أيضا أن نحرتم كالم
آخر بدون مقاطعته.

ماهي العقوبات املفروضة يف حالة عدم
احرتام القواعد؟
انذار مع أشغال الذي يتعني القيام بها ميكن تسجيلها يف الدفرت املدريس

تعتمد العقوبات عىل االنتهاكات ضد القواعد التي
أرتكبها طفيل .وسوف ابلغ كتابيا بكل العقوبات
املفروضة عىل طفيل.

الحجز يعني أن طفيل يبقى يف املدرسة لعدد معني من ساعات إىل جانب
ساعات الدروس
استبعاد مؤقت من الدرس يعني بالطبع أن طفيل ال يستطيع حضور هذا
الدرس لعدد معني من الساعات
استبعاد مؤقت يعني أن طفيل ال ميكنه الحضور لجميع الدروس لعدد
معني من األيام
استبعاد نهايئ يعني أنه ال يسمح لطفيل الدخول اىل املدرسة .يجب إذن أن
اجد مدرسة أخرى قبل الطرد النهايئ
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معلومات مفيدة

Que peut apporter
املدريس ؟
األسبوع
?كيف مير
l’école
à mon
enfant

األسبوع يبدأ صباح يوم االثنني وينتهي معظم الوقت يوم الجمعة عىل
الساعة الرابعة مساءا .عموما ،األطفال يدرسون يوم األربعاء إال خالل فرتة
الصباح (وأحيانا الطالب املعاقبون ميكثون بعد ظهر يوم األربعاء) .تنظم
أيضا أنشطة بعد ظهر يوم األربعاء.
كل مدرسة تقرر بدء ونهاية وقت الدورة حسب القانون التنظيمي
للمؤسسة التعليمية.
كل يوم عند األطفال اسرتاحة يف الصباح والغداء وما بني دروس بعد الظهر

يف املدرسة االبتدائية :
الدوام املدريس يبدأ عادة ما بني  8:00و 9:00وينتهي ما بني  15:30و 16:00
يف املدرسة الثانوية :
كل قسم له جدول زمني خاص به .يف بداية السنة الدراسية ،املدرسني
يقدمون» جداول الزمنية» للطالب .يف الثانوي من املمكن أن الدروس ال
تبدأ وال تنتهي يف نفس األوقات كل يوم
يف الثانوي ،لكل مادة ،الطالب يغيريون املعلمني .وبصفة عامة ،الطالب
يغيريون الفصول الدراسية يف كل ساعة.
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معلومات مفيدة

كيف متر السنة الدراسية ؟
عدة مرات يف السنة ،يتم تنظيم لقاءت بني املعلمني وأولياء األمور .معلمون
يتبادلون معي اآلراء حول تقدمه وسلوك طفيل يف القسم .ميكنني أيضا أن
أطرح لهم األسئلة .من املهم جدا أن أزور املدرسة يف كل مرة

تبدأ السنة الدراسية عادة يف األول من أيلول  /سبتمرب.
هنالك عطل مدرسية يف أوقات مختلفة من السنة الدراسية
• يف أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمرب ترشين الثاين :عيد الرببارة املعروف أيضا
باسم أجازات الخريف 1( .أسبوع).
• يف نهاية كانون األول  /ديسمرب :عطلة عيد امليالد (أسبوعني).
• يف شهر شباط  /فرباير :عطالت الكرنفال (أسبوع واحد).
• بني أواخر آذار  /مارس ومطلع نيسان  /ابريل :عيد الفصح عطلة معروفة
أيضا باسم عطلة الربيع (أسبوعني).
•السنة الدراسية تنتهي يف أواخر حزيران  /يونيو عند الطالب إذن عطلة
شهرين.
• وهناك أيضا عطالت معرتف بها رسميا من قبل بلجيكا .هي أيام احتفاالت
خاللها املدرسة وكذلك اإلدارات وبعض املحالت قد تكون مغلقة.
يف التعليم األسايس ,هنالك عدة أصناف من التقييم ينص عليها القانون
الداخيل .باألساس يخضع التالميذ لتقييامت خالل السنة الدراسية .يف نهاية
السنة الدراسية السادسة االبتدائية ,يجب عىل التلميذ الخضوع ألختبار
للحصول عىل شهادة تسمى شهادة التعليم األساس .اذا نجح التلميذ ,ميكنه
العبور اىل التعليم الثانوي واذا ال ,يتم ارسال طفلك اىل السنة االوىل املتغيرية .
يف التعليم الثانوي ,يخضع الطالب لألمتحانات يف شهر كانون األول /
ديسمرب أو كانون الثاين  /يناير ويف شهر حزيران  /يونيو  .عندما يتم تصحيح
االمتحانات ,تعطي املدرسة الشهادات من اجل تقييم تقدم طفيل يف الدراسة.
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التواريخ املدرسية للسنة الدراسية متوفرة عىل املوقع :

http://www.enseignement.be

معلومات مفيدة

Que peut apporter
تسجيلàطفيل ؟
?كيف
l’école
ميكنني mon
enfant

ميكن تسجيل طفيل يف أي وقت من السنة.

البحث عن مدرسة أخرى الستقبال طفيل ميكنني أيضا االتصال بالرقم
املجاين  188.55/0800 :من اجل التواصل مع خدمة التسجيل يف املجتمع
الفرنيس والحصول عىل املساعدة يف البحث عن مدرسة لطفيل
التعليم يف بلجيكا الزامي ومجاين

لتسجيل طفيل ،يجب أن أذهب معه إىل املدرسة .الطاقم اإلداري للمؤسسة
يحتاج إىل بعض الوثائق لتسجيل طفيل .ولذلك فمن املهم أن يكون معي
هويتي (املرفق  ،26بطاقة الربتقالية (ارانج كارت) ،بطاقة الهوية.)...
للتسجيل يف الثانوية ،تقدم ورقة(منوذج) من قبل املدرسة االبتدائية .يجب
أن أملئ هذا النموذج وإعادته إىل املدرسة الثانوية من اختياري .وبعد ذلك
يحال يل القرار املتخذ.
عند تسجيل طفيل يف املدرسة ،يقدم يل القانون الداخيل ،مرشوع
املدرسة الرتبوية والقواعد العامة للدراسة وقامئة األدوات التي يجب
أن تكون يف حوزيت .يعطي كذلك اسم املركز الطبي-النفيس واالجتامعي
املرتبط مبدرسة طفيل .انها فرصة يل للحصول عىل معلومات وزيارة
هذه املؤسسة.

مبوجب الدستور (املادة  )24والقانون (املادة  100و س) فأن التعليم
هو مجاين حتى نهاية التعليم االلزامي.
عمليا ..ماعدا املدارس الخاصة ,كل املدارس تحصل عىل تخصيصات مالية
من فيدرالية والونيا بروكسل.
وتستفيد مدرسة طفلك من املخصصات التي ترصف من اجل تعليم ذو
جودة .مع ذلك ,تلك املخصصات اليغطي املصاريف املرتبطة بالدراسة.
بعض املصاريف يتم الطلب منك لدفعها وهنالك بعضها يتم االقرتاح
عليك لدفعها.
قبل البدء بالعام الدرايس ,ترسل مدرسة طفلك وثيقة تتضمن مصاريف
تقديرية وطريقة تقاسمها
إذا يف أي حالة من الحاالت تتعرض فيها لصعوبات متنعك من دفع
املصاريف بالوقت املحدد ,ال ترتدد بالتحدث مع مدير املدرسة او أي
مسؤول اخر من اجل إيجاد حل يريض جميع األطراف

ميكن أن يقولوا يل انني ال أستطيع تسجيل طفيل وذلك بسبب قلة
األماكن يف املدرسة املختارة بعد تقديم تأييد طلب التسجيل .إذن يجب
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أمني صندوق املدرسة هو مسؤول عىل املحاسبة .يدير الشؤون املالية .انه ينظم
عىل سبيل املثال رشاء املواد الالزمة للمعلمني ،بيع التذاكر للمطعم ،وقرض أو
بيع الكتب املدرسية.
أمانة الطالب واملعلمني املرشفني .وهي مسؤولة عن مراقبة دخول وخروج
الطالب ،وبالتايل مراقبة الغيابات .يرشفون ويحرصون يف أوقات الراحة،
املمررات ،الكافترييا .وميكن لهم أيضا اإلرشاف عىل تسجيل الطالب.
املدرسني (أو املعلمني) يف التعليم الثانوي هم نساء ورجال يدرسون عموما
إال مادة واحدة (الرياضيات والفرنسية ،والرياضة .)...،تلقوا تكوين ومؤهالت
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يف هذا املجال.اذن للطالب يف كثري من األحيان نفس عدد املعلمني واملواد.
أحيانا البعض منهم يدرس  ،مادتني أم ثالثة.
يف القسم االنتقايل ،بعض املدارس لديهم عدة مدرسني ،ولكن يف بعض األحيان
مدرس واحد يقدم الدروس
العامل ،عندما يكون هناك ،ينظفون ويحافظون عىل أماكن العمل .نظافة
املدارس هي مسؤولية الجميع.
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Que peut apporter
املدارس àيف بلجيكا ؟
من يعمل يف
l’école
mon enfant
?

رياض األطفال واملدرسة االبتدائية

هناك رئيس املؤسسة .يسمى املدير (أو املديرة) .هو (أم هي) يدير
وينظم العمل يف املدرسة .انه هو (أم هي) املسئول عن املدرسة.

هناك مدرسني .هم نساء ورجال تلقوا تدريب وحصلوا عىل الشهادة
الرسمية .يف روضة األطفال واالبتدايئ ،يدرسون العديد من املواد.
يحرصون أيضا يف أوقات الراحة ،يشاركون يف مجلس املدرسة ،يجتمعون

يف التعليم الثانوي.

مع اآلباء واألمهات يف اجتامعات أولياء التالميذ .يرافقون األطفال طوال
دراستهم ويساعدهم عىل النمو.
هناك عامل ينظفون ويحافظون عىل أماكن العمل.
يف بعض املدارس يوجد مرشفني يستقبلون األطفال يف حضانة يف الصباح
واملساء .يستعطون يف بعض الحاالت اإلرشاف ورعاية األطفال يف املطعم
يف وقت الغداء.

املدارس هي أكرب .الطالب وعاملني املؤسسة ،هم أكرث عددا.

املدير (أو نائبة املدير) يف الشبكة الحرة (انظر ص  .)12وهو مسئول
عن التنظيم العميل للحياة يف املدرسة وميكن أن يحل محل املحافظ (أو
املدير) إذا تغيب.

هناك رئيس املؤسسة .يسمى املحافظ (أو املحافظة) يف الشبكة الرسمية
(انظر ص  )12واملدير (أو املديرة) يف الشبكة الحرة (انظر ص  .)12انه
ينظم املدرسة .انه املسئول عن املدرسة.
هناك مساعد املدير يف الشبكة الرسمية (انظر ص  )12يسمى بنائب

كاتبة اإلدارة ترشف إدارييا عىل موظفني املدرسة.
واملساء .يستعطون يف بعض الحاالت اإلرشاف ورعاية األطفال يف املطعم
يف وقت الغداء.
18
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الناطقة باللغة الفرنسية
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النظام املدريس يف بلجيكا
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ماهو القسم االنتقايل الخاص باستقبال وتعليم التالميذ القادمني حديثا؟
بعض املدارس التي تضم أعدادا كبرية من الطالب من مختلف دول العامل
الذين هم من دون الخلفية التعليمية الالزمة أو ليس لديهم معرفة اللغة
الفرنسية  .هؤالء الطالب بحاجة إىل الدعم املوجه لكفالة ما ييل الطالب
اآلخرين ،فإن فرص التحرر من خالل التعليم .يتم استضافتها التالميذ الذين
وصلوا حديثا يف القسم االنتقايل ملدة ترتاوح من أسبوع إىل  12شهرا ،بحد
أقىص  18شهرا خاللها سوف يستفيد الطالب من اإلرشاف املحدد وتسمح
له بالتكيف واالندماج بالنظام االجتامعي والثقايف باملدرسة البلجيكية .وبعد
ذلك سوف يكون موجها إىل التعليم الذي يناسبهم .عندما يعتقد املعلمون
أن الطالب ميكن أن تنضم فئة «العادية» ،ويجتمع املجلس ثم يقرر ،عىل
أساس مستوى الطالب من االندماج يف فئة املقابلة لقدراته .ثم يتم إعطاء
شهادة األهلية للطالب .تخرجت من منصبه .ثم يرتك الطالب القسم االنتقايل
ميكنك العثور عىل املدارس التي يوجد فيها صفوف انتقالية من خالل الرابط
التايل http://www.enseignement.be/ puis « l’école de A à Z :
.» », puis « passerelles », puis « classes-passerelles
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من اجل الذهاب اىل الصف االنتقايل ...
بالنسبة لألطفال القادمني حديثا ,ينص القانون عىل أن كل التالميذ القادمني
اىل األرايض الوطنية من اقل من سنة والذين ترتاوح أعامرهم مابني  2سنتني
ونصف و  18سنة والذين هم من الفئات التالية:
إما أن يكون طالب اللجوء أم تم االعرتاف بيه كالجئ ،أم مصطحب من طرف
شخص قدم بطلب للحصول عىل اللجوء أم معرتف بيه بصفته الجئ
إما أن يكون طلب للحصول عىل االعرتاف بانه بدون جنسية أم قد تم
االعرتاف بيه شخص بدون جنسية ،أم تابع لبلد نام أم بلد مير مبرحلة انتقالية.
وضعت قامئة من طرف لجنه املساعدة اإلمنائية وميكنكم العثور عىل القامئة
عىل موقع منظمة التعاون والتنمية
بالنسبة للتالميذ الحاصلني عىل شهادة يف بلدانهم االصلية ,ميكنهم طلب
معادلة شهاداتهم من خالل خدمة معادلة الشهادات يف املجتمع الفرنيس
http://www.enseignement.be/ puis « l’école de A à Z », :
.» puis « équivalences
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Que peut apporter
à monيف بلجيكا
enfantاملدرسة
?كيف تنظم
l’école

يف املدرسة الثانوية ,املدرسة أيضا اجبارية .ويوجد هنالك عدة
مسارات (من  12سنة اىل  18سنة)
عند الدخول إىل السنة أوىل الثانوية ،سيتم تسجيل طفيل يف قسم مناسب
ملستواه ( 1سنة أوىل مشرتكة أم سنة أوىل متباينة).
ابتداء من السنة الثالثة ،عدة اتجاهات تكون ممكنة لطفيل 

• التعلم من اجل متابعة الدراسة الجامعية من خالل القسم االنتقايل
جميع الطالب الحاصلني عىل شهادة التعليم الثانوي وبغض النظر عن
الصيغة او القسم الدرايس الذي اتبعوه ,لديهم الحق يف متابعة تعليمهم يف
املرحلة الجامعية األوىل ماعدا األقسام التي تختص مبجاالت العلوم والهندسة
والتي تتطلب من الطلبة الخضوع ألختبار خاص للقبول
ابتداء من  15سنة يستطيع طفيل متابعة تكوين تطبيقي يكون منقسام بني
املدرسة واملؤسسة

يف بلجيكا ،يوجد تعليم خاص موجه لألطفال واملراهقني الذين هم يف حاجة
اىل مرافقة خاصة.
•  التعليم الخاص هو تعليم مناسب للتالميذ ذوي الصعوبات ا (االضطرابات
السلوكيةاإلعاقات ،النقائص .)...انه مركز النفيس الطبي واالجتامعي هو
الذي يقرتح التوجيه عىل هذا النوع من التعليم
للمزيد من املعلومات عن التعليم الخاص عىل املوقع التايل:

www.enseignement.be

• للمراكز مهمة مساعدة األطفال املراهقني واولياء األمور ويضعون طرق
من اجل مساعدة الطالب عىل التقدم ومرافقتهم خالل مسارهم املدريس
والحيايت
• ميكنني طلب مقابلة املركز الذي يعمل مع مدرسة طفيل وهو مجاين
لجميع االسئلة املتعلقة التوجيه املدريس البني ,ميكنني االتصال باملدرسة
باالضافة اىل املركز النفيس والطبي واالجتامعي التابع للمدرسة
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تنقسم املدارس يف بلجيكا اىل ثالث مستويات
رياض األطفال  :لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  2ونصف و 5سنوات
املدرسة االبتدائية  :لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  6سنوات
و 11سنه
املدارس الثانوية  :لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم مابني  12سنة و 18سنه
لكل مستوى هنالك اهداف تعليمية يراد تحقيقها
يدرس الفتيات والفتيان ويذهبون اىل نفس املدراس ويحرضون الدروس معا.
يف رياض األطفال ,سوف يستكشف طفيل املدرسة (من 2
سنتني ونصف اىل  5سنوات)
سوف يتعلم العيش يف الجالية ،يكتشف تدريجيا القراءة ،الكتابة والحساب
من خالل اللعب انه قسم غري إجباري ولكنه يستعد طفيل للمدرسة .تسمح
له تعلم اللغة الفرنسية.
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ابتداء من املدرسة االبتدائية ،املدرسة هي إلزامية (من 6
سنوات إىل  11سنة).
يف املدرسة االبتدائية ،طفيل يتعلم القراءة ،الكتابة والحساب يف نفس الوقت
يتعلم مواد دراسية أخرى (العلوم ،اللغات ،التاريخ والجغرافيا.)...
يف املنزل يقوم بالواجبات املدرسية (متارين ودروس لتعلم).
يف نهاية املرحلة االبتدائية ،يف السادسة ،يقدم شهادة التعليم األسايس
(س.او.ب) .انه امتحان هام مينح شهادة دبلوم .إذا نجح طفيل ،فإنه سيواصل
سنة أوىل ثانوي .وإذا ما فشل ،فانه يكرر سنته األوىل أم الذهاب إىل اختصاص
ثاين .إذا مير اىل الثانوي ،فانه غالبا ما يغادر مدرسته لدمج مدرسة آخر.
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Que peut apporter
à monيف بلجيكا
enfantاملدرسة
?كيف تنظم
l’école

ثالث مجتمعات
يف بلجيكا هنالك ثالث مجتمعات وثالث لغات :
• املجتمع الفرنكوفوين أو فدرالية والونيا  -بروكسل (يتحدث فيها بالفرنسية)
• املجتمع األملاين (يتحدث فيها باالملانية)
• املجتمع الفلمنيك (يتحدث فيها بالهولندية)
سوف نعرض عليكم هنا املدرسة كام هي موجودة يف املجموعة الفرنكوفونية.

التعليم الرسمي والتعليم الحر
يف بلجيكا ,يختار أولياء األمور املدرسة التي يرغبون بها إلوالدهم بصورة
حرة .ومع ذلك ال ميكن للمدرسة قبول تالميذ فوق الطاقة االستيعابية
املحددة
هنالك نوعان من التعليم  :التعليم الرسمي والتعليم الحر
التعليم الرسمي التابع مبارشة لسلطة عامة ،للمجموعة الفرنكوفونية
سواء بشكل مبارش أم البلدية أو املحافظة .إنه ليس مرتبط بأي دين

أو فلسفة معينة ولكن يعرض للتالميذ االختيار ما بني الدروس مختلف
األديان (الكاثوليكية والربوتستانتية واليهودية واإلسالمية واألرثوذكسية)
أم دروس األخالقية (الطالب يتعلمون فيها معرفة حقوق وواجبات
للمواطنني ،أسس الدميقراطية والحرية ،االتصاالت ،وروح النقد.)...
التعليم الحر والذي يتضمن املدارس الحرة الدينية واملنظمة وفق
مفاهيم دينية ومذهبية معينة واملدارس غري الدينية واملنظمة من قبل
منظامت لها توجيه تعليمي خاص
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حقوق وواجبات املعلمني واملدرسة
واجبات املعلمني

حقوق وواجبات كل
واحد منا

واجبات املؤسسات املدرسية

• إنهم بحاجة إىل تطبيق ومامرسة السلطة يف احرتام السالمة الجسدية واملعنوية
للتالميذ.

• استيعاب جميع الطالب يف الحدود قدرة االستقبال
• كتابة مرشوع املؤسسة التعليمية والذي يتم تحديثه كل ثالث سنوات

•إبالغ الطالب الذين تجاوز عدد أيام غياب غري مربر .ويتم عد غياب الطالب يف
نصف يوم .إذا كان طفيل غاب يوم واحد ،وهذا يساوي مدة نصفني من اليوم.

يف االبتدايئ ،إذا الغياب بدون عذر طفيل تجاوز  9نصف يوم ،يجب عىل مدير
املدرسة إبالغ املديرية العامة للتعليم.
• ينبغي عليهم أخذ الوقت الكايف إلعطاء رشوح للتالميذ.

يف التعليم الثانوي ،إذا كان الغياب بدون عذر تجاوز  10نصف يوم ابتداءا من
الدرجة االوىل و  20نصف يوم ابتداء من الدرجة الثانية من الثانوي يحق
لرئيس املؤسسة إبالغ املديرية العامة للتعليم .وهذا سيجعل من املستحيل
تقديم االمتحانات هذه السنة ،وبالتايل املرور إىل الصف األعىل .اذن التلميذ
يصبح « تلميذ حر «.

حقوق املعلمني

إن املديرية العامة للتعليم اإللزامي تسعى إليجاد حل معي ومع طفيل حتى يستطيع
الذهاب إىل املدرسة بصورة أكرث انتظاما .إذا مل نتم العثور عىل أي حل ،فان محكمة
الشباب هي التي تكون مسئولة عن فرض التعليم اإللزامي.

لدى املؤسسات املدرسية الحق يف :
• فرض عقوبات عىل التالميذ الذين اليحرتمون القواعد
• يفرض االحرتام من طرف التالميذ

• يطلب من التالميذ القيام بالواجبات املدرسية (مبا يف ذلك اثناء العطل املدرسية)

• معاقبة التالميذ إذا اقتىض االمر
• يطلب مقابلة أولياء أمور التالميذ
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حقوق وواجبات كل
واحد منا

واجبات التالميذ
كل مدرسة لها تنظيم يسمى النظام الداخيل (ن ،د) .الغرض من هذا
النظام هو وضع بعض قواعد حتى تصبح الحياة يف املدرسة منسجمة.

حقوق وواجبات التالميذ
واجبات التالميذ
يستطيعون طلب لقاء املعلمني
يستطيعون طلب توضيحات إضافية من املعلمني

يجب عىل كل التالميذ واألولياء معرفة واحرتام هذه القواعد.
يف كثري من األحيان ،تنص عىل ما ييل:
•يجب عىل التالميذ احرتام الكبار وزمالئهم (بنني وبنات) يف املدرسة.
• ال يسمح العنف (اللفظي أو الجسدي) يف املدارس يف بلجيكا.
• الشتائم ،واألقوال العنرصية ممنوعة.
• املباين املدرسية والعتاد املوضوع تحت ترصف التالميذ غايل .يجب عليهم
احرتامه أيضا .إذا ما طفيل أطاح بأرضار يف املعدات أو أماكن العمل ،فسوف
يطلب مني الدفع.
• يجب عىل الطالب القيام بالعمل املطلوب من طرف املعلمني.

كام أن لديهم الحق يف دراسة يف هدوء ويف األماكن املناسبة
لديهم حق التعبري يف حدود احرتام االخرين (الزمالء والعاملني يف املدرسة)
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حقوق وواجبات أولياء األمور

حقوق وواجبات كل
واحد منا

حقوق أولياء األمور

واجبات أولياء األمور
بصفتي أحد الوالدين ،يجب أن أتأكد أن طفيل يذهب إىل املدرسة كل يوم.
إذا طفيل ال يستطيع الذهاب إىل املدرسة ،دوري هو إبالغ املدرسة يف نفس
اليوم .ثم تقديم التربير لغيابه( .عىل سبيل املثال ،إذا كان طفيل مريض ،يجب
تقديم إىل املدرسة شهادة طبية من الطبيب).

يجب أيضا أن أتأكد من أن طفيل يقوم بالواجبات املنزلية (التامرين والدروس).
إذا كنت ال أتقن اللغة الفرنسية ،من املهم أن اسأل طفيل مادا يفعل وهل
يفهم ما يفعل .هذا يسمح يل ،وللمدرسني ،معرفة درجة التقدم املحرز من
طرف طفيل.
وال بد يل أيضا أن أكون عىل علام باملعلومات التي تبعث من قبل املدرسة.
بعضها تكون جد هامة .هذه املعلومات يتم إرسالها يل عن طريق الربيد أو
الدفرت املدريس( .انظر الصفحة  .)24يف كل مؤسسة تعليمية يوجد حسب
القانون مجلس املشاركني .الهدف من هذا املجلس هو جمع العنارص املختلفة
يف املدرسة (املدرسني واملدراء والتعليميني) باالضافة اىل ممثيل اولياء امور الطلبة
وممثيل الطلبة من اجل جودة الحياة املدرسية.

خالل ساعات الدوام املدريس ،ال ميكنني الدخول إىل القسم .إذا أريد لقاء املعلم
أستطيع أن أطلب منه موعد.
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يل الحق طلب موعد من املدرسني و  /أو مدير املدرسة للقاء بهم.
إذا أواجه صعوبات مع طفيل ،عندي الحق طلب املركز االجتامعي ،طبيي ونفيس
مساعديت طوال تعليمه( .انظر الصفحة)...
لدي الحق يف أن أنتمي إىل جمعية أولياء التالميذ( .جمعيات األولياء هم الصلة
بني املدرسة وأولياء .فهي التي تنقل املعلومات ،وتشارك يف مناقشة حول مواضيع
هامة ذات الصلة باملدرسة.)...

حقوق وواجبات كل
واحد منا

ماهي حقوقنا ووجباتنا كأولياء
أمور ؟ وماهي حقوق وواجبات
املدرسة ؟
يف بلجيكا ،جميع األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني  6-18سنة مجربين الذهاب إىل املدرسة مهام كانت جنسيتهم أو
وضعهم .الفتيات والفتيان يدرسون يف نفسه املدارس ،ويتابعون الدروس معا.

ملاذا املدرسة إجبارية ؟

يف بلجيكا ،مينع تشغيل األطفال .بجعل املدرسة اإللزامية ،بلجيكا تسعى لضامن الحصول لجميع األطفال عىل
فرص متكافئة للتعلم ومن بعد العثور عىل وظيفة .وهدا مكرسا يف القانون البلجييك .يوجد عقوبات مناسبة ،إذا
مل يتم احرتام هذا القانون.

ملادة  .. 1 - 1يخضع القارص اىل التعليم االلزامي ملدة أثني عرش عاما مع بداية
العام الدرايس الذي يبدأ يف العام الذي يبلغ من العمر ست سنوات وينتهي يف
نهاية العام الدرايس يف العام الذي يبلغ من العمر مثانية عرش عاما
قانون  29حزيران  /يونيو  1983التعليم االلزامي
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ماذا ميكن للمدرسة ان تقدم
لطفيل ؟

ماذا ميكن للمدرسة ان
تقدم لطفيل ؟

الذهاب إىل املدرسة ميكن لطفيل تعلم الكالم ،القراءة والكتابة
يف املجتمع البلجييك الكل يرتكز عىل الكتابة .يف الجهة الناطقة بالفرنسية
يف بلجيكا ،كل يوم ،من املهم جدا الكالم ،والقراءة والكتابة بالفرنسية.
حتى ميكن لطفيل أن يتابع الدروس ،ويكون صداقات ،ويأخذ القطار الذهاب
عند التجار ،وإمالء أوراق إدارية ،وكتابة رسائل ...من الرضوري أن يتكلم
الفرنسية بطالقة.
القراءة والتحدث والكتابة الفرنسية متنح أيضا العثور بسهولة أكرب عىل
فرص عمل .األمر يحتاج إىل بعض الوقت حتى يستطيع طفيل التعلم
وإتقان اللغة الفرنسية.
الذهاب إىل املدرسة يتيح الفرصة لطفيل الحصول عىل شهادة،
تطوير العديد من املهارات ،والحصول عىل وظيفة بسهولة
أكرب:
يف بلجيكا ،من املهم جدا الحصول عىل تكوين للعثور عىل عمل.الشهادة
هي وثيقة تثبت أن طفيل تابع الدراسة وعنده معرفة .هذه الشهادات تم
الحصول عليها يف املدرسة .كل ما متكن طفيل التعلم يف املدرسة سيكون
مفيدا له مهام كان طريقه يف املستقبل.
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الذهاب إىل املدرسة يساعد طفيل عىل معرفة البلد الذي يعيش فيه:
املدرسة تساعد طفيل عىل معرفة قيم بلجيكا .عىل سبيل املثال ،طفيل يتعلم يف
املدرسة أن بلجيكا تؤيد الفكرة القائلة بأن الرجال يولدون أحرارا ومتساوين يف
الحقوق والواجبات بغض النظر عن انتامئهم االجتامعي أم الجنيس ،الجغرايف
أم الديني .تقدم املدرسة لطفيل فرصة لقاء مواطنني يعيشون يف بلجيكا ،تعلم
قواعد املجتمع البلجييك وتعزيز االندماج فيه.

ملخص
مرحبا بكم
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سيديت ،ساديت

مرحبا بكم
أكرث من عرشين عاما ،والصليب األحمر البلجييك يستقبل طالبي اللجوء .أحد مهامنا هي دعم ومساعدة األرس
يف تعليم ومتدرس أبنائهم.
خالل كل هذه السنوات ،لحظنا أن الكثري من اآلباء ليست لهم معرفة كافية للمدرسة يف بلجيكا .يف كثري من
األحيان ،تنظيمها وحاجز اللغة يشكالن عقبة بالنسبة لآلباء الذين يرغبون يف تعليم أطفالهم.
ملساعدتك اكتشاف املدرسة يف بلجيكا  ،قمنا بإنشاء هذا الدفرت وذلك بدعم من صندوق األورويب لالجئني
واملجموعة الفرنكوفونية.
وقد شارك معلمون ،وموظفون من املراكز االجتامعية النفسية والطبية  ،و مهنيني يف مرافقة املهاجرين والتعليم
والجمعيات واآلباء واألمهات يف إنجازه.
يف بلجيكا ،يستطيع األطفال الذهاب إىل املدرسة ابتداء من2و النصف .املدرسة اإللزامية ما بني  6و 18سنة.

تجدون يف هذا الكتيب معلومات حول مادا ميكن للمدرسة أن تقدمه لطفلكم ،ما هي حقوقكم
وواجباتكم وكذلك حقوق املدارس وواجباتها ،نجد أيضا وصفا لتنظيم املدرسة والصف االنتقايل
الجرس ،وكدا معلومات عملية متنوعة.
اعلموا أخريا أن كل كلمة مكتوبة يب اللون الوردي تم تعريفها يف قاموس تجدونه يف نهاية هدا الدفرت.
قراءة سعيدة!
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مدير إدارة
إستقبال طالبي اللجوء
الصليب األحمر بلجيكا
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