درس
هل ترغب في تسجيل طفلك في إحدى الحضانات أو المدارس االبتدائية التي ُت ِّ
مناهجها باللغة الهولندية في بروكسل؟
العام الدراسي 2022-2021
يمكنك العثور على كافة المعلومات على الموقع اإللكتروني inschrijveninbrussel.be




هل وُ لِد طفلك في عام 2019؟
هل طفلك أكبر س ًنا ،ولكنه لم يذهب بعد إلى المدرسة؟
هل سيغير طفلك مدرسته وينتقل إلى مدرسة أخرى؟

يناير :األولوية في التسجيل تكون لإلخوة واألخوات وأبناء

موظفي المدارس
من  4يناير (من الساعة  8:00صباحً ا) حتى  15يناير (حتى
الساعة  16:00عصرً ا)
تعرف على المدارس

فبرايرَّ :
إتصل بالمدرسة و /أو قم بزيارة المدرسة (إذا كان باستطاعتك ) أو
تصفّح الموقع اإللكتروني للمدرسة أو تكلّم مع األهالي اآلخرين...
مارس :اختر المدارس وقدِّم طلب إبداء الرغبة في إلحاق

طفلك بالمدرسة عبر الموقع اإللكتروني
inschrijveninbrussel.be
من  1مارس (من الساعة  9:00صباحً ا) حتى  26مارس 2021
(حتى الساعة  16:00عصرً ا)
انتبه :يجب عليك ً
أوًل التقدم بطلب إبداء الرغبة في إلحاق طفلك
ً
بالمدرسة .وذلك ًل يُعد تسجيًل نهائيًا بعد.
مايو :اقرأ رسالة البريد اإللكتروني أو خطاب المعلومات،

وستجد اسم المدرسة التي يمكنك تسجيل طفلك فيها :اذهب إلى
وسجل طفلك.
المدرسة
ِّ
صباحً
ا) حتى  26مايو ( 2021حتى
من  3مايو (من الساعة 8:00
الساعة 12:00ظهراً)
يونيو :التسجيل باألماكن الشاغرة في المدارس

بدءًا من  3يونيو 2021
سبتمبر :أول يوم في الدراسة

 1سبتمبر 2020

يمكنك العثور على كافة المعلومات في موقع الويب .إقرأ جيدا جميع المعلومات المتوفرة على صفحة الويب .ستجد جميع المعلومات
المتعلقة باألولوية واألماكن الشاغرة وكيفية التعرّف على المدارس ...شاهد األفًلم :سترى مثاًل حول كيفية التقدّم بطلب إبداء الرغبة
في إلحاق طفلك بالمدرسة.

هل لديك أي أسئلة حول إجراءات التسجيل؟
inschrijveninbrussel.be - 02 553 30 20 - lop.brussel@vlaanderen.be

هل تحتاج إلى مساعدة في التسجيل؟
إكتشف من خًلل المنشور المطبوع جميع المنظمات التي يمكنها أن توفر لك المساعدة في التسجيل في مارس  2021حيث يتم
التواصل معها عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني .يمكن تحديد موعد للذهاب شخصيا إلى هذه المنظمات .إذهب لوحدك واحترم جميع
المعاييرالمتعلقة بفيروس الكورونا .عن طريق الموقع اإللكتروني ستجد حتما ًلئحة بالمنظمات التي تقدم المساعدة.
 inschrijveninbrussel.be - 02 553 30 20 - lop.brussel@vlaanderen.be

