
Merci et bravo
à nos illustrateurs !
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لیست دیپلمهای صادره

 گواهی ها)مدرسه پایه ای و متوسط(
 دانش اموزان نسبت به هر دوره کلیدی که می گذرانند مدرک یا دیپلمی را دریافت می منایند.

در پایان دوره ابتدائی ارائه میگردد       C.E.B مدرک تحصیالت پایه ای

در پایان دومین سال ثانوی ارائه میگردد.     C.E.1.D رستیفیکیت آموزش متوسطه رتبه اول

در پایان چهارمین سال ثانوی ارائه میگردد.   C.E.2.D رستیفیکیت آموزش متوسطه رتبه دوم

رستیفیکیت آموزش ثانوی عالی C.E.S.S     در انتهای ششمین سال ثانوی عمومی، تخنیک یاهرن ویاهم درختم سال هفتم آموزش 
ثانوی تخصصی ارائه میگردد. این گواهی اجازه ورود به دوره آموزش عالی را می دهد.

درپایان ششمین سال متوسطه        C.Q.6 رستیفیکیت صالحیت

درپایان هفتمین سال متوسطه      C.Q.7 7 رستیفیکیت صالحیت

پایان ششمین سال تحصیالت حرفه ای    C.E.P.6 رستیفیکیت تحصیلی ششمین سال آموزش حرفه ای

گواهی آموزش ثانوی تکمیلی بخش »مراقبتهای پرستاری« E.P.S.C : درختم چهارمین رتبه آموزش مسلکی ثانوی تکمیلی ارائه میگردد. 

رستیفیکیت آشنایی با اساسات مدیریت برای دانش آموزانی داده می شود که توانایی های خاصی درارتباط به مدیریت بدست آورده باشد.

تصدیق نامه ها:)در آموزش ثانوی(

در جریان »رتبه دوم« )سومین و چهارمین سال( و »رتبه سوم« )پنجمین و ششمین سال( آموزش ثانوی، مدیریت٬یکی از تصدیق نامه های زیر را در پایان هر 
سال تحصیلی اعطاء می مناید:

موفقیت کامل )دانش آموز به کالس باالتر رفته و می تواند نحوه آموزش٬شکل و مضامین انتخابی را برای سال      AOA تصدیق نامه ارشاد آ
آینده انتخاب مناید(   

تصدیق نامه ارشاد ب AOB  موفقیت با محدودیت )دانش آموز می تواند به کالس بالتر رفته اما انتخابش مرشوط به محدودیتی است که 
آموزگاران از طریق مشاوره در پایان سال برای او وضع می منایند.( شورای کالس، درختم سال پنجم بخش انتقالی، 

منی تواند تصدیق نامه ارشاد ب را صادرمناید.

ناکامی )ماندن در هامن کالس سال قبل اجباری می باشد(    AOC تصدیق نامه ارشاد س
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گروه اولییإ دانش آموزان که در پی همکاری با کارکنان محل تحصیل جهت بهبود وضعیت دانش آموزان میباشند.آنها انجمن اولییإ :   
واسطه ای بین افراد شاغل در مدرسه و اولییإ دیگر دانش آموزان هستند.  

میکانیزم پذیرایی
 وتعلیمی شاگردان تازه وارد:   میکانیزمی برای دانش آموزان تازه وارد در بلژیک جهت رساندن آنها به سطحی خاص و همچنین فراگیری زبان فرانسوی.

شورای یگانه سازی:   تشکیل شده ازا آموزگارانی که با رده سنی دانش آموزان هامهنگی داشته و توسط رئیس مدرسه انتخاب می شوند.آنها 
جهت همسان سازی دانش آموزان٬ازمیکانیزم پذیرایی وتعلیمی شاگردان تازه وارد به کالس عادی بر اساس سطح آنان 

اقدام می منایند.

کالس اخالق:    کالسی است که به دانش آموزان حقوق و وظایف شهروندی٬زیر بناهای دموکراسی٬آزادی٬ارتباطات و گسرتش روحیه 
انتقاد را آموزش می دهد.

تکالیف:    کار نوشتاری٬مترینها٬آموزش دروسی که دانش آموزان باید خارج از ساعات کالسهای درسی به آن بپردازند.آنها توسط 
آموزگاران داده می شوند. 

مدرکی که ثابت میکند شام امتحانی را با موفقیت به پایان رسانده اید.  دیپلم:  

مدارس آزاد:  آموزشی که توسط جمعیت و انجمنهای مذهبی ترتیب داده میشوند.

آموزشی که توسط قدرت رسمی ترتیب داده میشود.  مدارس رسمی:  

مکاتبی هست که توسط فدراسیون ولونی - بروکسل کمک مالی منی شود. مدارس خصوصی:  

دانش آموز آزاد:   دانش آموزی که رشایط پذیرش یک سال تعلیمی درمکتب را رعایت نکرده ویا اینکه درس ها را بصورت جدی 
وباپشتکارتعقیب منیکند. بناَء سال تعلیمی اش به حساب نیامده ومنی تواند درکالس باالترارتقا مناید.   

آزمایش نوشتاری یا شفاهی که سطح دانش آموزان را مشخص می مناید.  امتحانات:  

دفرت٬تقویم یا دفرتچه ای که دانش آموزان در آن ساعات کالس٬تکالیفی)مترینها یا دروس(را که باید در خانه انجام    روزنامه کالس:  
دهند٬یادداشت می منایند.همچنان٬آ به آموزگاران و والدین اجازه می دهدتا از طریق یادداشت بایکدیگر ارتباط     

برقرار منایند.  

مجوز غیبت:    مدرکی که به قسمت اداری مدرسه، درزمان پیش بینی شده توسط مقررات، جهت توجیه کردن غیبت دانش آموز ارائه 
می گردد.)برای مثال گواهی صادر شده توسط پزشک(

 قوانین داخلی)اِر او آی(:  مدرکی که در هنگام ثبت نام به والدین دانش آموزان ارئه گردیده که در آن قوانین مختلف موجود در مدرسه توضیح 
داده شده و باید رعایت گردد.در اِر او ای مجازاتها در صورت رسپیچی دانش آموزان از قوانین نیز یادآور شده است.
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در چه جاهای دیگری می توانم 
اطالعات بیشرتی بدست آورم؟
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سایتهای اینرتنتی:

لیست مدارسی که دارای میکانیزم پذیرایی وتعلیمی شاگردان تازه وارد می باشند٬لیست مراکز پی ام اس وابسته به مدارس٬توضیح درباره برنامه ها و 
www.enseignement.be .... سطوح مختلف تحصیلی، ثبت نام و

www.devenirKLK1.be انتخاب دوره های کار
 www.orientation.be راهنامیی و ارشاد

www.siep.be راهنامیی و انتخاب دوره های کار
www.aidealajeunesse.cfxb.be رسویس کمک درفضای باز

www.cire.be رسویس مرتجم٬ترجمه٬کالس زبان فرانسوی
www.ffedd.be )مدارس تکلیف ) کارخانگی

www.guidesocial.be ...رسویس عمومی برای آدرس ها و شامره تلفنهای وابسته به امور تحصیلی٬ارشاد و راهنامیی٬دوره کار٬سطوح تحصیلی٬
www.diversite.be مرکز یکسان سازی فرصتها و مبارزه علیه نژادپرستی و راسیسم

شامره تلفون های مفید:

برای رسیدگی به مسایلی مرتبط به خشونت درمدرسه
شامره رایگان »مکتب ووالدین« که ازدوشنبه تا جمعه ازساعت

 9 الی 13 قابل دسرتس میباشد: 080095580 
شامره رایگان رسویس کمک برای ثبت نام: 080018855

آدرسها: 

  SIEP رسویس معلوماتی درمورد تحصیالت ومشاغل 
  02/640 08 32 •  109-111, Rue de la Poste, 1030 Bruxelles   : Bruxelles
 071/33 12 06 •   51, Boulevard P. Janson, 6000 Charleroi   : Charleroi
 04/222 08 78 •                            26, Rue Saint-Gilles, 4000 Liège   : Liège

      065/33 48 22 •  101, Chaussée de Binche, bloc C, 7000 Mons  : Mons
 081/25 14 00 •                 12, Rue de Saintraint, 5000 Namur   : Namur
 010/47 10 80 •  13, Rue de Flandre, 1300 Wavre   : Wavre
 061/21 32 21 •  39A, Grand Rue, 6800 Libramont-Chevigny  : Libramont



 درچه مکانی من می توانم زبان فرانسوی را فراگیری منایم؟

http://www.guidesocial.be/

خواهد شد.این برگه بایستی تکمیل گردیده و به مدرسه جدید فرزندم 
داده شود.

در دوره ثانوی:رئیس مدرسه جدید فرزندم با رئیس مدرسه قبلی٬جهت 
دریافت پرونده٬ارتباط برقرار خواهد کرد.

من باید از قبل٬ تاریخی را که فرزندم مدرسه را ترک خواهد کرد، به مدیر 
مدرسه اطالع دهم.در صورت امکان آدرس مدرسه جدید فرزندم را نیز 

به آنها ابالغ منایم.
اگر فرزندم در دوره ابتدائی می باشد: ورقه ترک مدرسه به من داده 

می باشند.اطالعات مربوط به این مجموعه ها، مخصوصاَ، به روی سایت 
راهنامی سوسیال، قابل دسرتسی است.

در برخی از کمپ های صلیب رسخ در بلژیک٬کالسهای زبان فرانسوی 
برگزار می باشد. 

در بسیاری از شهرها٬مجموعه هایی جهت آموزش زبان فرانسوی موجود 

Que peut apporter 
l’école à mon enfant ?
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در صورت تغییر مکان)تغییر آدرس(
چه اقدامی باید انجام دهم؟



اگر من با مشکل ارتباط با افرادی که در مدرسه کار میکنند برخورد 
کردم ٬در برخی از شهرها٬ می توانم با واسطه های میان فرهنگی ارتباط 
برقرار منایم.آنها سعی در یافنت راهی جهت گفتگو با مدرسه خواهند 
منود.این می تواند به من کمک مناید تا ارتباطی با مدرسه پیدا کرده و 

به یکدیگر بیشرت نزدیک گردیم.
اگر فرزند من قربانی نژاد پرستی)راسیسم(یا شاهد یک عمل نژاد 
پرستانه است٬ من باید وارد عمل گردم.در مرحله اول٬ باید کسانی را 
که نقش دست اولی واساسی درمکتب دارند مطلع منایم. من همچنان 
می توانم مرکزروان درمانی اجتامعی را که می تواند برنامه های میان 
فرهنگی را درکالس برگزارمناید، اطالع دهم. در مرحله بعدی٬رسویس 
مخصوص حقوق برش می تواند ما را راهنامیی یا همراهی مناید.مرکز 
یکسان سازی فرصتها و مبارزه بر علیه نژادپرستی نیز حارض به دریافت 

گزارشها و شکایات علیه نژادپرستی و اقدام علیه آن می باشد.

یک شامره تلفون رایگان بنام » مکتب ووالدین« توسط مدیریت 
عمومی آموزش اجباری، جهت مطلع ساخنت والدین شاگردی که شاهد 
ویاهم قربانی خشونت درمدرسه بوده است، دردسرتس قرارداده شده 

است.

در صورت بروز مشکالت 
دیگر در مدرسه به چه کسی 
مراجعه منایم؟

اطالت کاربردی
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در صورت وجود مشکل تحصیلی برای 
فرزندم به چه کسی باید مراجعه منایم؟

 لیست این مدارس تکالیف و کمکهایی را که آنها می توانند انجام دهند 

 www.ffedd.be : .را می توانید روی این سایت اینرتنتی ببینید

مراکز روان درمانی برای کمک میباشند.

هر محل تحصیلی وابسته به یک مرکز روان درمانی اجتامعی)پی ام اس( 
می باشد.این مرکز)پی ام اس( متشکل از روان شناس ٬مشاور اجتامعی و 

یک پزشک یا پرستارمی باشد.  

آنها در آنجا برای گوش دادن به دانش آموزان و خانوادها یشان جهت یافنت 
راه حلی برای مشکالت )راهنامیی تحصیلی٬مشکل ارتباطات...( حضور دارند.

وظیفه آنها کمک به بچه ها٬نوجوانان و همچنین والدین می باشد.آنها برنامه 
هایی را جهت کمک به رشد دانش آموزان وهمراهی آنها درروند تحصیلی 

وزندگی شان، به اجرإ در می آورند.

مراکز)پی ام اس(همچنان می توانند نظراتی جهت ارشاد و راهنامیی دانش 
آموزان ارائه دهند. افرادی که در این مراکز کار می کنند حافظ ارسار می 
باشند.آنها اجازه انقال اطالعاتی که به آنها داده است را به دیگران ندارند.

در روز ثبت نام فرزندم در مدرسه٬ نام مرکز پی ای اس وابسته به مدرسه، 
به من ابالغ خواهد شد.              

من می توانم درخواست مالقات با مرکز پی ام اس که با مدرسه فرزند 
من همکاری می مناید را داشته باشم.بابت آن هزینه ای از من درخواست 

نخواهد شد.

برخی مدارس برای کمک به حل مشکل دانش آموزان راه حلهایی را 
پیشنهاد می منایند.برای دریافت یک راه حل یا کمک به فرزندم من 
میتوانم درخواست یک مالقات با آموزگاران را داشته باشم. اگر فرزندم 
مشکل یادگیری دارد٬ مدرسه تکالیف موجود می باشد.)ای.د.د.( این 
مدارس خارج از محل تحصیل بوده و فعالیتهای مختلفی را برای کمک به 
فرزندم پیشنهاد می منایند.برای برخی از آنها باید هزینه ای را پرداخت 

منود.

رسویس مشاوره تحصیلی در برخی موارد می تواند به فرزند من کمک 
کند. در زمانی که او از مدرسه اخراج شده یا بدون اخراج شدن، در مدرسه 

حارض منی باشد.

های  یابخش  ها  انرتنیتی رسویس  سایت  به  بیشرت،  معلومات  برای 
اختصاصی برای کمک به نوجوانان مراجعه منایید: 

www.aidealajeunesse.cfwb.be



واسطه های تحصیلی چه کسانی هستند 
و چه کارهایی میکنند؟
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رئیس مدرسه٬آموزگاران٬والدین ودانش آموزان می توانند با آنها ارتباط 
برقرار منایند.یکی از وظایف آنها آسان کردن ارتباط بین افراد مربوط به 

تحصیل دانش آموزان می باشد.

واسطه های تحصیلی٬ بخشی ازمیکانیزمی هست که توسط فدراسیون 
ولونی – بروکسل، دردوره ثانوی ایجاد شده است. آنها جهت هشداروپیش 
بینی ترک تحصیل وغیرحارضی و یا اجرای خشونت توسط دانش آموزان، 

مداخله میکنند.



Que peut apporter 
l’école à mon enfant ?
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کالس تربیت بدنی چگونه خواهد بود؟

اطالت کاربردی

روزنامه کالس چیست؟

کالس تربیت بدنی مانند کالسهای دیگر اجباری خواهد بود.

کف  با  )کفش  جمله  از  را  رضورتش  مورد  وسایل  باید  من  فرزند 

سفید٬شورت٬تی رشت٬مایو و کاله آب بازی و همچنین حوله برای 

ورزشهای داخل استخر( را دارا باشد.

دفرتی است که به فرزند من اجازه یادداشت هر ساعت از کالس، 
مضامین تدریس شده، تکالیف )مترینها و درسهای( که او باید در 
خانه انجام دهد را، می دهد. ممکن است یک تقویم یا یک دفرتچه 

روزانه باشد.
آموزگاران، اطالعات و تذکرات خود را در این روزنامه کالس یادداشت 
می منایند. این روزنامه کالس زمینه ارتباط میان مکتب وفامیل شاگردرا 

بوجود می آورد.
فرزند من باید همیشه این روزنامه کالس را در دسرتس داشته باشد.                                                                    
من باید به صورت مرتب از این روزنامه کالس بازدید و آن را امضإ 

منایم.                 



به چه قوانینی در کالس باید 
احرتام گذاشت؟

چه مجازاتهایی می تواند در انتظار دانش 
آموزانی باشد که قوانین را رعایت منی منایند؟

23
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مجازاتها بستگی به نقض قوانین موجود توسط 
فرزند من دارد.من از طریق یک نامه در جریان 
مجازات در نظر گرفته شده برای فرزندم قرار خواهم 

گرفت.

تذکر دستوری، نسبت به کار انجام شده٬ ممکن است در روزنامه کالس 
یادداشت گردد. 

منع خروج، یعنی فرزند من ساعت یا ساعات مشخصی را اضافه بر ساعات 
کالس خود در محل تحصیل خواهد ماند.     

اخراج موقتی از یک کالس یعنی فرزند من منی تواند در کالس خاصی برای 
چند ساعت معین حارض شود.          

اخراج موقت، یعنی فرزند من برای یک زمان معین، مثأل چند روز، منی 
تواند در کالسها رشکت مناید.                 

اخراج قطعی، یعنی فرزند من اجازه حضور در مدرسه را نخواهد داشت. 
در این صورت او باید مدرسه دیگری را پیدا مناید. قبل ازاخراج فرزندمن، 

باید یک پروسیجری ازسوی مکتب به اجراگذاشته شود.

٬دفرتچه  بها کتا ( جمله  ز  ا شخصی  یل  وسا داشنت  ه  همرا به 
ها٬خودکارها٬مدادها یاپنسل ها٬ خط کش٬ مدادرنگی ....( رضوری میباشد.

آموزگاران می توانند دانش آموزانی را که وسایل شخصی خود را به همراه 
ندارند مجازات منایند.هر مدرسه و هر آموزگار میتواند وسایل خاصی را 

از دانش آموزان طلب مناید.

دانش آموزان باید رس وقت بر رس کالسها حارض شوند.تأخیر غیر موجه 
می تواند باعث مجازات گردد.

در رس کالس باید به صحبتهای آموزگار توجه منود.برای صحبت کردن در 
رس کالس ابتدأ باید دست خود را بلند کنیم و منتظر مبانیم تا آموزگار 
اجازه صحبت دهد.در حین صحبت دیگران نبایستی به وسط حرف آنها 

پرید و صحبت آنها را قطع منود. 
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 یک هفته و یک روز تحصیلی
چگونه می گذرد؟

اطالت کاربردی

در مدرسه ابتدائی:
روزدرسی، معموال بین ساعات 8 تا 9 صبح آغاز و بین ساعات 15.30 یا 

16 پایان می یابد.   

در مدرسه ثانوی:
آغاز سال تحصیلی،  برای هر کالس ساعات خاصی وجود دارد. در 
آموزگاران این ساعات کالسها را در اختیار دانش آموزان قرار میدهند.

در دوره ثانوی، این احتامل وجود دارد که ساعات آغاز و پایان کالسهای 
روزانه یکسان نباشد.

در دوره ثانوی دانش آموزان نسبت به مواد درسی٬ آموزگاران متفاوتی 
دارند.غالبأ دانش آموزان برای هر یک از مواد درسی کالسهایشان را 

تبدیل میکنند.

هفته، از دوشنبه صبح آغاز گردیده و عمومأ ساعت 16 بعد از ظهر جمعه 
به پایان میرسد.غالبأ دانش آموزان در روزهای چهارشنبه فقط صبحها به 
مدرسه می روند.)بعضی وقتها دانش آموزان تنبیه شده٬ چهارشنبه ها بعد 
از ظهر در مدرسه می مانند(. در برخی اوقات، فعالیتهای خارج از ساعات 

درسی٬ چهارشنبه ها بعد از ظهر، برنامه ریزی می شوند.

هر مدرسه خود تصمیم به ساعات آغاز و پایان کالس می گیرد. این مساله 
درمقررات داخلی تذکرداده شده است.          

 هر روز، بین ساعات کالس های صبح وبعدازظهر، دانش آموزان، یک 
زنگ تفریح و یک زمان اسرتاحت که به آن ساعت نهار می گویند٬ دارند.
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اطالت کاربردی

تقویم تحصیلی در این سایت موجود میباشد. :
 http://www.enseignement.be

دراین جلسات، آموزگاران نظرات خود در مورد پیرشفت تحصیلی فرزندم 
وهمچنین رفتاروعملکرد او، به من ابالغ می منایند. من نیز می توانم در 
صورت داشنت سئوالی آن را مطرح منایم.حضور من در این جلسات بسیار 

با اهمیت است. 

سال تحصیلی در بلژیک عمومأ از اول سپتامر آغاز می گردد. 

در زمانهای مختلفی از سال تعطیالت تحصیلی وجود دارد
•  حوالی اواخر اکترب و اوایل ماه نوامرب:تعطیالت توسن که همچنین 

تعطیالت پائیزی نیز نامیده میشود.)یک هفته(. 
•  آخر ماه دسامرب:تعطیالت نوئل )دو هفته(.

•  ماه فوریه:تعطیالت کارنوال)یک هفته(.
•  بین اواخر ماه مارس و اوایل ماه آوریل:تعطیالت عید پاک که 

تعطیالت بهاری نیز نامیده میشود.
•  سال تحصیلی در اواخر ماه ژوئن به پایان میرسد:دانش آموزان دو 

ماه تعطیالت خواهند داشت. 
•  عالوه بر آن روزهای تعطیلی٬روزهای دیگرتعطیل نیز در کشور 
بلژیک موجود می باشد.اینها روزهای جشنی هستند که در طول 
آن مدارس٬بخشهای اداری و بخشهای دیگر تجاری نیز تعطیل می 

باشند. 

درآموزش اساسی، میزان ونحوه ای ارزیابی، درمقررات داخلی تذکرداده 
شده است. اصوال، درطول سال، شاگردان تحت ارزیابی سازنده وآموزنده 
قراردارند. درختم سال ششم ابتدایی، شاگرد باید امتحانی را سپری مناید که 
دارای رستیفیکیت )رستیفیکیت آموزش اساسی( می باشد. اگرشاگرد درین 
امتحان کامیاب شد، می تواند به دوره ثانوی راه یابد واگرموفق نشد، به 

سال اول متفاوت فرستاده می شود. 

درآموزش ثانوی، زمان امتحانات عمومأ یا در ماه دسامرب٬یا ژانوئیه و یا در 
ماه ژوئیه می باشد.این امتحانات تصصیح خواهند شد و نتایج آن از طریق 
بولنت اعالم می گردد.بولتنهای دیگری که در طول سال دریافت مینامیم به 
من این اجازه را خواهد داد تا از وضعیت تحصیلی فرزند خود آگاه گردم. 
در طول سال جلسات متفاوتی بین آموزگاران و والدین برگذار می گردد.
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چگونه فرزند خود را 
ثبت نام منائیم؟

اطالت کاربردی

بعضی اوقات امکان این که مدرسه ای جهت ثبت نام فرزند من جای 
خالی نداشته باشد وجود دارد. اما مدرسه باید به من تصدیق بدهد که 
من برای ثبت نام فرزندم درخواست داده ام. در این صورت من باید 
همچنان به جستجوی خود برای یافنت مدرسه ای دیگر جهت ثبت نام  
فرزند خود ادامه دهم. برای درخواست کمک درین زمینه، می توانم 
ازطریق شامه تلفون رایگان 080018855 با رسویس یابخش کمک 

برای ثبت نام جامعه فرانسوی زبانها متاس بگیرم.

دسرتسی رایگان به آموزش اجباری

 « فرمان  اس  و   100 وماده  اساسی  قانون   24 ماده  براساس 
ماموریت«، تاختم دروه آموزش اجباری، دسرتسی به آموزش رایگان 

است.  
توسط  مدارس  متامی  خصوصی،  بجزازمدارس  عملی،  بصورت 

فدراسیون ولونی – بروکسل حامیت مالی می شود.
 بناَء مدرسه فرزند تان برای ارائه آموزش باکیفیت، حامیت مالی 
مالی متامی مصارف  این کمکهای  باوجوداین،  میکند.  دریافت 
مدرسه را تحت پوشش قرارداده منی تواند. بدین ترتیب، بعضی 
بعضی هزینه های  اما  تواند،  ازشامخواسته شده منی  مصارف 

اجباری واختیاری ازشام درخواست خواهدشد. 
قبل ازرشوع سال تعلیمی، مدرسه فرزند تان برای تان سندی را که 
شامل براورد هزینه ها ونحوه تقسیم شدن این هزینه ها می باشد، 

برای تان ارائه میکند. 
که  برمیخورید  مالی  بامشکالت  هردلیلی،  اگربنابه  درهرزمان، 
بهرتاست  پرداخت منایید،  به وقتش  را  این هزینه ها  منیتوانید 
باریس مکتب یا هرشخص مسول دیگری درین بخش درمکتب 
صحبت منایید. این امردراکرثموارد منجربه یافنت راه حلی می شود 

که برای طرفین قابل قبول می باشد. 
 

در هر زمانی از سال، ثبت نام از فرزند من امکان پذیر میباشد. 

برای ثبت نام از فرزند خود باید با او به محل مدرسه مراجعه منایم.فردی 
که به امور اداری رسیدگی میکند جهت ثبت نام از فرزند من به تعدادی 
از مدارک نیاز دارد.بنابراین باید مدرک شناسائی خود)انکس 26، کارت  
نارنجی یا کارت شناسائی یا...( را به همراه داشته باشم. برای ثبت نام 
دررتبه اولیه ثانوی٬از طریق مدرسه فورمه ای به من تحویل داده خواهد 
شد. من باید این فورمه را تکمیل کرده و آن را به مدرسه ثانوی ای که 
انتخاب منوده ام، تحویل منایم. تصمیم گرفته شده، توسط آنها، به من 

انتقال داده خواهد شد.

زمانی که از فرزند من در مدرسه ثبت نام به عمل می آید٬ قوانین 
داخلی٬ پروژه تحصیلی مدرسه٬ قوانین عمومی تحصیل و همچنین 
لیستی از وسایل موجود در مدرسه به من تحویل داده خواهد شد.آنها 
همچنین نام مرکز روان درمانی اجتامعی وابسته به مدرسه را نیز به 
من خواهند داد. برای من، این فرصتی برای دریافت اطالعات وبازدید 

از محل تحصیل خواهد بود.
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و میکانیزم پذیرایی وتعلیمی 

شاگردان تازه وارد

می منایند. آنها تحصیالت خود را در رشته های خاصی متام منوده و دیپلم 
آن رشته را دارا می باشند. بنابراین، دانش آموزان به تعداد دروس مربوط٬ 

آموزگار مربوطه دارند.  

در بعضی از موارد آموزگارانی هستند که دو یا سه مضمون درسی را تدریس 
مینامیند.در میکانیزم پذیرایی وتعلیمی شاگردان تازه وارد: بعضی از مدارس 
به تعداد مواد درسی معلم وجود دارد.اما در برخی موارد یک معلم متام مواد 

درسی را در این دوره تدریس میکند.  

شخص نظافت چی، به نظافت و نگهداری از محل می پردازد اما وظیفه 
همگان٬حفظ نظافت و تالش در این راه می باشد.

مسئول مالی: وظیفه او حسابرسی و حسابداری در امور مدرسه است.او 
به امور مالی رسیدگی مینامید.برای مثال٬او مسئول خرید مواد الزم برای 
آموزگاران٬فروش بلیط سالن غذاخوری٬امانت دادن یا فروش کتابهای تحصیلی 

میباشد.

منشی دانش آموزان و مراقبتهای تربیتی: مسئول کنرتل ورود و خروج و 
همچنین غیبت دانش آموزان بوده، از حیاط بازی٬راهروها و سالن غذاخوری 
مراقبت به عمل می آورند.آنها همچنان میتوانند دانش آموزان را ثبت نام 

منایند.

 آموزگاران در دوره ثانوی، مردان و زنانی هستند که به صورت تخصصی 
مضامین خاصی مثالَ ) ریاضیات٬زبان فرانسوی٬ ورز ش و...( را تدریس 



Que peut apporter 
l’école à mon enfant ?

18

چه کسانی در مدارس کار میکنند؟

سیستم تحصیلی در بلژیک 

و میکانیزم پذیرایی وتعلیمی 
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جلسه اولیا مالقات خواهند منود.آنها در متام مدت آموزش همراه بچه ها 
خواهند بود و در پیرشفت آنها به آنان کمک خواهند کرد.  

افرادی که در بخش نظافت و مراقبت از محل مشغول به کار هستند. 

در برخی از مدارس٬ مراقبانی هستند که ازطرف صبح و عرص از بچه ها 
در مهد کودک نگهداری می کنند.در رشایطی خاص در ساعات ظهر آنها به 

بچه ها غذا نیز می دهند.

درمدرسه آمادگی و ابتدائی

رئیس محل تحصیل که او را تحت عنوان مدیر یا مدیره مینامند.اداره مدرسه 
تحت نظر این شخص می باشد.مسئولیت مدرسه با ایشان خواهد بود.

در آنجا آموزگاران نیز حضور خواهند داشت.این افراد مردان و زنانی هستند 
که تحصیالت خاصی را گذرانده ودارای دیپلم رسمی می باشند.در مدرسه 
آمادگی و ابتدائی٬آنها مواد درسی زیادی را آموزش می دهند.آنها همچنان 
بر ساعت تفریح نظارت منوده، در شورای کالس رشکت کرده و با والدین در 

عالوه بر آن در آنجا معاون مدیر که رسام او را پروویزور یا به صورت 
آزاد او را معاون )سو دیرکتور(می نامند حضور دارد.وظیفه او برنامه 
ریزی عملی برای زندگی روزانه در مدرسه و جانشینی رئیس مدرسه 

در صورت غیبت او می باشد.

منشی رئیس مدرسه، وظیفه اش رسیدگی به امور اداری افراد مدرسه 
می باشد.

 آموزش ثانوی

درین دوره، مدارس بزرگرت هستند. دانش آموزان و افرادی که در محل کار 
می کنند، نیز بیشرت می باشند.

در آنجا رئیس محل تحصیل که او را رسام پریفی یا پرفیت یا به صورت آزاد 
مدیر یا مدیره مینامند، حضور دارند.او مسئول مدرسه بوده و متام برنامه 

های مدرسه را او برنامه ریزی می مناید. 
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میکانیزم پذیرایی وتعلیمی شاگردان تازه وارد چیست؟

شام می توانید لیست مدارسی را که در آنها کالس انتقالی برگذار میگردد را در 

/http://www.enseignement.be :این سایت اینرتنتی جستجو منایید

لیست این کشورها نزد کمیته کمک به توسعه موجود می باشد.شام 

میتوانید این لیست را در سایت اینرتنتیOCDE مشاهده منائید.

 دانش آموزانی که دارای دیپلمی از کشور اصلی خود هستند میتوانند 
درخواست معادل سازی )ایکیوالنس( دیپلم خود را نزد رسویس معادل 

سازی )ایکیوالنس( در جمعیت فرانسوی زبان منایند 
/http://www.enseignement.be

15

سیستم تحصیلی در بلژیک 

و میکانیزم پذیرایی وتعلیمی 

شاگردان تازه وارد

جهت وارد شدن به یک میکانیزم پذیرایی وتعلیمی شاگردان 
تازه وارد:

براساس قانون، شاگردتازه وار به کسی گفته می شود که کمرتازیک سال 
ازورودش به کشوربلژیک گذشته باشد، بین دو تا هجده سال داشته ودارای 

مشخصات ذیل باشد:
-  خودش پناهجویا پناهنده باشد ویا همراه متقاضی پناهندگی یا پناهنده باشد.          
-  به عنوان متقاضی بی وطنی بوده و یاهم به عنوان بی وطن شناخته شده 

باشد. تبعه کشوردرحال توسعه یا کشوردرحال گذارباشد.

بعضی ازمکاتب تعدادزیادی شاگردان خارجی را که نه مکتب رفته اند 
ونه باسیستم آموزشی آشنایی دارند ونه هم بازبان فرانسوی بلدیت دارند، 
می پذیرند. این شاگردان، برای اینکه مانند دیگران شانس رهایی واستقالل 
ازطریق آموزش را داشته باشند، به حامیت هدفمند رضورت دارند. بناءً این 
شاگردان، برای یک دوره ای، که ازیک هفته تا یک سال وحداکرثتا یک ونیم 
سال را دربرمیگیرد، شامل میکانیزم پذیرایی وتعلیمی شاگردان تازه وارد می 
شود. درطول این دوره، این شاگردان ازیک چوکات بندی ونظم خاصی که به 
آنهااجازه میدهد که خودرا با سیستم فرهنگی – اجتامعی وتعلیمی بلژیک 
مطابقت داده وشامل آن گردد، بهره برداری مینامیند. بعداً آنهابه سمت 
آموزش وتحصیلی که برای شان مناسب هستند، رهنامیی می شوند. زمانی 
که آموزگاران تشخیص دهند که دانش آموزی صالحیت وارد شدن به دوره 
های عادی را دارد٬شورای هامهنگی تشکیل می گردد.در آن زمان بر اساس 
سطح تحصیلی دانش آموز٬آنها تصمیم خواهند گرفت که او را در کالسی 
در حد توانایی اش شامل منایند.برگه قابل قبولی به دانش آموز داده خواهد 
شد که نقش یک دیپلم را خواهد داشت.و بدین صورت او میکانیزم پذیرایی 

وتعلیمی شاگردان تازه وارد را ترک خواهد منود.
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مدارس در بلژیک چگونه 
سا زماندهی میشوند؟

سیستم تحصیلی در بلژیک 

و میکانیزم پذیرایی وتعلیمی 

شاگردان تازه وارد

معلومات بیشرتدر: 
www.enseignement.be

برای متامی سواالت راجع به گرایش مکتب طفلم، میتوانم بامکتب وهمچنین 

مرکزطبی - روانی - اجتامعی مرتبط با این مکتب، درمتاس شوم.

در کشور بلژیک یک سیستم آموزشی مخصوص برای بچه ها و یا 
بزرگساالنی که احتیاج به یک همراه خاص دارند موجود میباشد.

•  سیستم آموزشی خاص٬آموزشی است مختص دانش آموزانی که همواره دارای 
مشکالتی می باشند.)کسانی که مشکل فهم و هوش دارند٬ معلولین٬ کسانی 
کمبود دارند یاناقص هستند و..........(. مرکز روان درمانی اجتامعی آنها را به 

سمت این سیستم آموزشی راهنامیی خواهد کرد.

•  وظیفه این مرکز کمک به بچه ها٬نوجوانان و همچنین به والدین می باشد.
آنها راه حلی را جهت پیرشفت دانش آموزان پیدا کرده و به اجرا خواهند 

گذارد.

•  من میتوانم از یکی از این مراکز که با مدرسه فرزند من همکاری می کند 
یک قرار مالقات درخواست منایم و آن رایگان خواهد بود.

تحصیالت ثانوی تحصیالتی اجباری بوده و شامل رده های 
متفاوت می باشد)از 12 تا 18 سالگی( .

به محض ورود به دوره اول ثانوی، فرزند من، بادرنظرداشت رشایط پذیرش 
)سال اول مشرتک یا سال اول متفاوت(، در کالسی متناسب با توانائیهایش 

ثبت نام خواهد شد.   

 از سال سوم٬انتخابهای متفاوتی برای فرزند من موجود می باشد:
•  آموخنت یک شغل در بخشهای ظرفیت سازی )مسلکی یا کوالیفیکیشن(. 
•  تحصیل در بخشهای انتقالی )ترانزیشن(، برای ادامه تحصیالت عالی.

همه ای دارندگان رستیفیکیت آموزش ثانوی عالی ، بدون درنظرداشت 
نوعیت وبخش تحصیلی دوره ثانوی شان، می توانند به متامی رشته های 
حلقه اول تحصیالت عالی )لیسانس(، بجزرشته های مرتبط به علوم انجنیری 
که تصدیق موفقیت درامتحان مخصوص پذیرش )ورودی( را رضورت دارد، 

دسرتسی داشته باشند.

از سن 15 سالگی فرزند من می تواند یک دوره کار عملی را آغاز کرده و آن 
را هم زمان در مدرسه و محل کار پی گیری مناید.
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سیستم تحصیلی در بلژیک 

و میکانیزم پذیرایی وتعلیمی 

شاگردان تازه وارد

از دوره تحصیالت ابتدائی٬مدرسه اجباری میباشد.

در مدرسه ابتدائی٬فرزند من نحوه خواندن٬نوشنت و محاسبه را خواهد 
آموخت.عالوه برآن مواد درسی دیگری نیز به آنها آموزش داده خواهد شد

.)علوم٬زبان٬تاریخ٬جغرافیا٬....(.

برای منزل به آنها تکالیفی داده خواهد شد.)مترینها و درسهایی که در 
مدرسه فرا گرفته شده.(

در انتهای دوره تحصیالت ابتدایی )ختم سال ششم( او امتحان تحصیالت 
زیربنایی را خواهد گذراند.این امتحانی بسیار مهم است که بر اساس آن 
دیپلمی را دریافت خواهد منود.اگر او در این دوره موفقیت کامل بدست 
آورد، وارد دوره اول تحصیالت ثانوی میگردد.در صورت ناکامی٬ او می تواند 
دوباره هامن صنف )کالس( را تکرارکرده ویاهم اینکه به یک دوره ابتدائی 
متفاوت وارد شود.اگر او موفق شود٬مدرسه قبلی خود را ترک کرده و وارد 

مدرسه دیگری خواهد شد.  

مدرسه آمادگی:که شامل کودکان بین دو و نیم سال تا پنج سال می گردد.
مدرسه ابتدائی:که شامل بچه های بین شش تا یازده سال می گردد
مدرسه ثانوی:که شامل بچه های بین دوازده تا هیجده سال می گردد

 
برای هر دوره موضوعات درسی خاصی در نظر گرفته شده است. 

دخرتان و پرسان به یک مدرسه خواهند رفت و مواد درسی مشابهی را فرا 
خواهند گرفت.

مدرسه آمادگی:فرزندم در آنجا با مدرسه آشنا خواهد شد.)از 
دو سال و نیم تا پنج سال( 

او در آنجا نحوه زندگی اجتامعی را خواهد آموخت و آشنایی تدریجی با 
خواندن٬نوشنت و محاسبه، از طریق بازی، پیدا خواهد منود.این کالس اجباری 
نیست اما فرزند من را برای تحصیل آماده خواهد کرد و به او اجازه یاد گیری 

زبان فرانسوی را خواهد داد.
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مکتب دربلژیک چگونه 
برنامه ریزی میشود؟

سیستم تحصیلی در بلژیک 

و میکانیزم پذیرایی وتعلیمی 

شاگردان تازه وارد

سه جمعیت

آموزش رسمی و آموزش آزاد:

در بلژیک٬سه جامعه و سه زبان وجود: 
•  جامعه فرانسوی زبانها یافدراسیون ولونی – بروکسل )در آنجا به زبان فرانسوی صحبت میشود(.

•  جامعه آملانی زبانها)در آنجا به زبان آملانی صحبت میشود(.
• جامعه فالمانها)در آنجا به زبان هلندی صحبت میشود(. 

در اینجا ما به شام مدارسی را معرفی میکنیم که در فدراسیون ولونی – بروکسل وجود دارد.  

درس اخالق)که در آن دانش آموزان حقوق و وظایف شهروندی٬زیربنای 
دموکراسی٬آزادی٬ارتباطات٬روح انتقاد و...را می آموزند(فراهم می آورد. 
ازسپتمرب 2015، یک چوکات آموزشی بدیل، برای شاگردانی که برای هیچ 
درس فلسقی پیشنهاد شده اقدام نکرده اند، اینجاد شده است. ازسال 2017 

درس شهروندی عمومی خواهد شد.  

آموزش آزاد٬ شامل مدارس آزاد مذهبی می شوند که توسط دایره اسقفی 
وجامعت های مذهبی ایجاد میگردند ویاهم مدارس آزاد غیرمذهبی که 

توسط موسسات که گرایش خاصی آموزشی دارند بوجودمی ایند.  

در بلژیک والدین در انتخاب مدارس آزاد می باشند.در اینجا یادآور میشویم 
که مدارس قادر به پذیرش دانش آموزان بیش از حد ظرفیت خود نیستند. 

دو نوع آموزش وجوددارد: آموزش رسمی وآموزش آزاد. 

آموزش رسمی مستقیأم وابسته به یک قدرت عمومی٬یا مستقیأم وابسته 
به جامعه فرانسه زبانها یا وابسته به شهرداری یا استان )والیت( است..

این آموزش وابسته به یک مذهب یا فلسفه خاصی نیست اما امکان 
مطالعه یکی از مذاهب)کاتولیک٬پروتستانت٬یهود٬اسالم و ارتدکس(یا 
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وظایف و حقوق آموزگاران یامعلمین و مدرسه

درصورت که طفل ما ترک تحصیل منوده یا ازمکتب فراری می باشد، ما میتوانیم 
ازبخش هاوادارات مختلف، مثال ازمرکزروانی – طبی – اجتامعی یا میانجیگری 

مدرسه  تقاضای کمک منایم تابرای این مشکل راه حل پیدامناییم

محل تحصیل باید:
•  در حد ظرفیت خود پذیرای دانش آموزان باشند.

•  نوشنت پروژه ای که هرسه سال به روزمی شود.  

•  غیبت بدون مدرک و توجیه دانش آموزان را به آنها اعالم منایند.غیبت 
دانش آموزان به صورت نیمروز محاسبه می گردد.اگر فرزند من یک روز 

غیبت کند٬به صورت دو نیمروز محاسبه می گردد.   

محل تحصیل٬حقوقی دارد:
•   تنبیه وجزای دانش آموزانی که قوانین محل تحصیل را نقض میکنند. این 

جزاوجریمه درمقررات نظم داخلی پیش بینی شده .

وظایف معلمین: 
•  بااحرتام به سالمت فزیکی وروانی شاگردان، بایداعامل صالحیت منوده 

واحرتام شان را نزدشاگردان حفظ منایند.

•  آنها بایستی وقتی کافی جهت توضیح دروس به دانش آموزان اختصاص دهند.

حقوق معلمین: 

•  از طرف دانش آموزان مورد احرتام قرار گیرند. 
•  ازدانش آموزان یامتعلمین بخواهد که وظایف یا تکالیف شان را انجام 

دهند، حتی درزمان رخصتی مکاتب.
• تنبیه منودن موجه دانش آموزان.

• تقاضای مالقات با والدین شاگردان شان.

در آموزش ابتدائی اگر غیبت غیر موجه فرزند من 9 نیمروز شود٬مدیریت مدرسه 
وظیفه دارد تا مدیریت عمومی آموزش اجباری را از این مسئله آگاه مناید

در آموزش ثانوی اگر غیبت غیر موجه فرزند من از 10 نیمروز بگذرد٬مسئول 
مدرسه باید آن را به مدیریت عمومی آموزش اجباری گذارش مناید

ازسطح دوم آموزش ثانوی )کالس نهم ودهم( شاگرد )کوچک یابزرگ( 
درجریان یک سال تعلیمی 20 روزغیرحارضی غیرموجه داشته باشد، مشخصه 
شاگردمنظم را ازدست میدهد. بدینصورت شاگرد به عنوان » شاگرد آزاد« به 

حساب می آید.
درنتیجه دانش آموز از رشکت در امتحانات پایان سال و رفنت به کالس باالتر 

محروم میگردد. 
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وظایف وحقوق دانش آموزان یاشاگردان

حقوق دانش آموزان

آنها میتوانند با آموزگاران خود مالقات داشته باشند.
آنها میتوانند از آموزگاران خود درخواست توضیحات بیشرتی در مورد مواد 

درسی داشته باشند.

آنها همچنین حق مطالعه در محیطی آرام ومحلی مناسب را دارا می باشند.

آنها همچنین حق دارند با رعایت مالحظات و حق دیگران)دوستان٬کارکنان 
و محل تحصیل(به بیان خواسته های خود بپردازند

وظایف دانش آموزان

هر مدرسه ای صاحب قوانینی است که به آن قوانین و دستورات داخلی 
می گویند. هدف از وضع این قوانین برقراری و ایجاد نظمی است که طی 

آن زندگی در مدرسه از یک هامهنگی خاص برخوردار می گردد.

متام دانش آموزان و والدین آنها وظیفه دارند این قوانین را شناخته و به آن 
احرتام بگذارند.  

این قوانین عبارتند از:
•   دانش آموزان باید به بزرگساالن محل تحصیل و همچنین به دوستان خود 

احرتام بگذارند.)به پرس و دخرت( 
•  هیچ خشونتی )گفتاری یا فیزیکی( تحمل نخواهد شد 
•  توهین و پیشنهاد)رفتار( نژادپرستانه ممنوع می باشد

•  بهای محل مدرسه و وسایلی که در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد بسیار 
گران است. دانش آموزان باید از این وسایل بخوبی نگهداری منایند.اگر 
فرزند من باعث خرابی یا از بین رفنت این وسایل یا بخشی از محل تحصیل 

گردد٬از من وجه آنها درخواست خواهد شد. 
•  دانش آموزان وظیفه دارند، کارهایی که توسط آموزگاران از آنها درخواست 

میشود را، انجام دهند. 



شاگردان وشاگردان را یکجامنوده تاکیفیت زندگی درمکتب را به بحث بگیرند.  
در ساعتهای درسی٬من اجازه وارد شدن به کالس درس را ندارم.اگر میخواهم که 
با آموزگاران صحبت منایم٬ باید از قبل با آنها یک قرار مالقات را تنظیم منایم.    

حقوق والدین:

من حق درخواست یک قرار مالقات با معلامن یا با رئیس محل تحصیل فرزندم٬ 
جهت آشنایی بیشرت با آنها را دارا می باشم

اگر من با فرزندم مشکلی پیدا منودم٬از این حق در متام دوره تحصیل فرزندم 
برخوردار خواهم بود که با یک مرکز روان درمانی اجتامعی ارتباط برقرار منایم. 

)صفحات 14 و 26(

من از حق عضویت در یک انجمن والدین برخوردار می باشم.انجمنهای والدین 
یک خط ارتباطی بین والدین دانش آموزان و مدرسه برقرار می مناید.این 
انجمنها اطالعات را به والدین منتقل کرده و نسبت به موضوع های مختلف 

و در فعالیتهای مختلف مربوط به مدرسه رشکت می مناید.

وظایف والدین

بعنوان یک ولی یارسپرست٬ باید هر روز از حضور فرزندم در مدرسه 
مطمنئ باشم.اگر فرزندم منی تواند در مدرسه حارض گردد٬ وظیفه من اطالع 
این موضوع در هامن روز به مدرسه می باشد. بالفاصله بعد از آن، باید، 
بادرنظرداشت وقت معین شده براساس مقررات، علت این غیبت را از طریق 
ارائه مدرکی به مدرسه توجیه منایم.)برای مثال:اگر فرزند من مریض است 
باید حتام یک مجوز غیبت که توسط پزشک صادر می گردد را به مدرسه 

ارائه منایم.(

من همچنین باید مطمنئ شوم که فرزندم متام تکالیفی را که از طرف استاد 
به او داده میشود، انجام میدهد ودرسهایش را میخواند. اگرزبان فرانسوی را 
متوجه منی شوم٬بسیار مهم است که از فرزندم بخواهم، آنچه را که انجام 
میدهد، برایم توضیح دهد؛ تابفهمم که آنچه را که او انجام میدهد، متوجه 
می شود یاخیر. این مساله هامنطوریکه به آموزگاران اجازه میدهد، به من 

نیز این فرصت را میدهد که٬جریان پیرشفت تحصیلی فرزندم را دنبال کنم.

من باید شناخت و آگاهی کافی از متام اطالعاتی که از طریق مدرسه به من 
انتقال داده میشود داشته باشم. چرا که برخی از آنها بسیار مهم میباشند.این 

اطالعات یا از طریق نامه و یا از طریق روزنامه کالس )صفحه 24( به من منتقل 
میگردند. درهرمکتب یا محل آموزشی، قانون، ایجاد یک شورای مشارکت را 
پیش بینی منوده است. هدف این شورا اینست که متامی  کسانی که درمکتب 
نقش ایفامیکنند ) معلمین، مدیران، مربیان، وغیره ( وهمچنان منایندگان والدین 
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وطایف و حقوق والدین
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در کشور بلژیک تحصیل برای متام بچه های بین 6 تا 18 سال، جدای از ملیت و وضعیت اقامت شان، 

اجباری می باشد. پرسان و دخرتان به یک مدرسه رفته و مواد تحصیلی همسان و مشابهی را آموزش 

می بینند.

حقوق و وظایف هر 

شخص

به چه دلیل آموزش اجباری می باشد؟
در کشور بلژیک در عوض آموزش اجباری کار کردن برای بچه ها ممنوع است.کشور بلژیک به دنبال این 

هدف است که از طریق آموزش برای همگان این فرصت را فراهم آورد که در آینده امکان یافنت شغلی مناسب 

برای همگان امکان پذیر گردد.این مورد در قانون بلژیک به روشنی بیان شده است.اگر این قانون )قانون 29 

جون 1983 مربوط اجباری بودن مکتب( اجرا نگردد٬ضامنت اجرای معینی برای آن در نظر گرفته شده است. 

ماده اول- بند اول:تحصیل برای کودکان نابالغ در یک دوره دوازده ساله 

اجباری می باشد. این دوره با آغاز سال تحصیلی که دران طفل به سن شش 

سالگی میرسد، رشوع و تا پایان سال تحصیلی که دران طفل به سن هجده 

سالگی میرسد، طول میکشد.                                                                                                 

قانون 29 جون 1983 مربوط اجباری بودن مکتب.

 حقوق و وظایف ما به عنوان والدین
چیست؟

حقوق و وظایف مدرسه چیست؟



مدرسه )مکتب(٬ چه چیزی را میتواند 
برای فرزند من به ارمغان آورد؟

 مدرسه )مکتب(٬ چه چیزی

 را میتواند برای فرزند من به

ارمغان آورد؟

امکان فراگرفنت  برای فرزند من  تواند  رفنت به مدرسه می 
صحبت کردن٬ خواندن و نوشنت را فراهم آورد.

در جامعه فرانسه زبان بلژیک توانایی صحبت کردن، فهمیدن، خواندن و 
نوشنت به زبان فرانسوی به صورت روزانه، بسیار مهم میباشد.

برای اینکه فرزند من بتواند به مدرسه برود٬ دوستانی بیابد٬ سوار قطار شود٬ 
جهت خرید به مغازه برود٬ نامه ها و کاغذهای اداری را تکمیل کند٬ نامه 

بنویسد...باید آشنایی کامل به زبان فرانسوی داشته باشد. 
توانایی خواندن، صحبت کردن، شنیدن و نوشنت به زبان فرانسوی 
همچنان، این اجازه را میدهد تا او بتواند به راحتی یک شغل برای خود 
انتخاب کند.باید زمان خاصی رضورت است تا فرزند من زبان فرانسوی 

را فرا گرفته و به آن تسلط یابد.    

 رفنت به مدرسه این امکان را به فرزند من میدهد که او بتواند 
یک شغل بدست آورده٬ توانائیهای مختلف خود را گسرتش 
داده و به راحتی کاری برای خود پیدامنوده و صاحب یک 

دیپلم شود.

در بلژیک طی کردن یک دوره آموزش کاری جهت پیدا منودن یک شغل 
بسیار مهم است. دیپلم مدرکی است که می تواند ثابت مناید که فرزند 
من تحصیالت خاصی را طی منوده و بر اساس آن رشته خاصی را به خوبی 
میشناسد یا میتواند به خوبی انجام دهد. این دیپلم از طریق مدرسه 
دریافت می گردد.متام علوم یا فنونی را که فرزند من در مدرسه آموخته، 

می تواند در متامی دوره زندگی اش بکار برد. 

 

رقنت به مدرسه می تواند برای فرزند من امکانی را ایجاد مناید تا او از این 
طریق کشوری را که در آن زندگی می کند هر چه بهرت و بیشرت بشناسد.

رفنت به مدرسه می تواند این امکان را برای فرزند من ایجاد مناید تا 
او٬ارزشهای کشور بلژیک را بیشرت بشناسد.برای مثال او در مدرسه خواهد 
آموخت که بلژیک از ایده ای دفاع می کند که بر اساس آن متام انسانها، با 
وجود تفاوتهای اجتامعی٬جغرافیایی٬جنسیتی و مذهبی، در داشنت حقوق 
و وظایف، آزاد و برابر زائیده شده اند.رفنت به مدرسه این امکان را برای 
فرزند من فراهم می آورد که او بتواند با جمعیتی که در بلژیک زندگی 
می کنند آشنا گردیده٬ قوانین زندگی اجتامعی آن را آموخته و نحوهٴ 

هامهنگ شدن خود با جامعه را انتخاب و اجرا مناید.  
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خامنها و آقایان،

به شام خوش آمد میگوییم! 
حدود 25 سال است که صلیب رسخ بلژیک پذیرای پناهجویان می باشد.یکی از برنامه های ما حامیت از 

خانوادها در روند تحصیلی فرزندانشان است.

درجریان این سالها، ما متوجه این حقیقت شده ایم که تعداد زیادی از والدین پناهجو، شناخت درستی از 
روند تحصیلی در بلژیک ندارند.اغلب اوقا ت سازماندهی و مشکل زبان، برای وا لد ینی که آرزوی تحصیل 

فرزند انشان را چون یک رسمایه گذاری بزرگ در رس دارند، مانع ایجاد میکنند.  

برای همراهی شام، جهت شناخت نحوه عملکرد مدارس در بلژیک٬ ما با همیاری سازمان بودجه اتحادیه اروپا 
برای پناهند گان و فدراسیون ولونی- بروکسل این کتابچه اطالعات را به رشته تحریر در آوردیم.

تعدادی از آموزگاران٬ ماموران روان درمانی اجتامعی٬ همراهان حرفه ای درارتباط به مهاجرت و آموزش، 
سازمانها و والدین٬ ما را در خلق این کتا بچه یاری منوده اند. 

در بلژیک، بچه ها از سن دو ونیم سا لگی میتوانند به مدرسه )مکتب( بروند و از سن شش سالگی تا هیجده 
سالگی رفنت به مدرسه )مکتب( اجباری می باشد.

شام در این کتا بچه راهنام٬ می توانید مواردی چون: آنچه مدرسه میتواند برای فرزندا ن شام به ارمغان بیا 
ورد٬ حقوق و وظایف شام و همچون قوانین مربوط به محیط تحصیلی ٬ رشحی در مورد سازماندهی مدرسه 
٬ میکانیزم پذیرایی وتعلیمی شاگردان تازه وارد و همچنین اطالعات مختلف در موارد متفاوت عملی را مورد 

مطا لعه قرار دهید.

قابل یادآوریست اینکه، متام کلامت و جمالتی که به رنگ صورتی نوشته شده، درقسمت واژه نامه ای که 
در انتهای این کتابچه آمده است، توضیح داده شده اند.  

مطا لعه خوبی داشته باشید.

Billy JÜNGLING
مدیردیپارمتنت

پذیرایی پناهجویان
صلیب رسخ بلژیک
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