درس مناهجها باللغة
هل ترغب في تسجيل طفلك في إحدى المدارس الثانوية التي ُت ِّ
الهولندية في بروكسل؟
العام الدراسي 2021-2021
يمكنك العثور على كافة المعلومات على الموقع اإللكتروني INSCHRIJVENINBRUSSEL.BE

المدارس التي يلزم لاللتحاق بها التقدم بطلب إبداء الرغبة في االلتحاق بـ 1A









يناير :األولوية في التسجيل تكون لإلخوة واألخوات وأبناء موظفي المدارس
من  4يناير (من الساعة  9:00صباحً ا) حتى  15يناير (حتى الساعة  16:00عصرً ا)
تعرف على المدارس
يناير -فبراير َّ
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 ( 2021من الساعة  9:00صباحً ا) حتى  26مارس ( 2021حتى الساعة  16:00عصرً ا)
ً
انتبه :يجب عليك ً
تسجيًل نهائيًا بعد.
أوًل التقدم بطلب إبداء الرغبة في إلحاق طفلك بالمدرسة .وذلك ًل يُعد
 6مايو :اقرأ رسالة البريد اإللكتروني أو خطاب المعلومات وستجد فيها اسم المدرسة التي بها مكان لطفلك
صل بالمدرسة ال ُمشار إليها للعمل على تسجيل طفلك بشكل نهائي.
مايو :إت ّ
من  7مايو ( 2021من الساعة  8:00صباحً ا) حتى  1يونيو 2021
يونيو :التسجيل المتاح باألماكن الشاغرة في المدارس
بدءًا من  4يونيو ( 2021من الساعة  9:00صباحا).
سبتمبر :أول يوم في الدراسة
 1سبتمبر 2021

المدارس التي ال يلزم لاللتحاق بها التقدم بطلب إبداء الرغبة










يناير :األولوية في التسجيل تكون لإلخوة واألخوات وأبناء موظفي المدارس
من  4يناير (من الساعة  9:00صباحً ا) حتى  15يناير ( 2021حتى الساعة  16:00عصرً ا)
تعرف على المدارس
يناير -فبراير َّ
إتصل بالمدرسة و /أو قم بزيارة المدرسة (إذا كان باستطاعتك ) أو تصفّح الموقع اإللكتروني للمدرسة أو تكلّم مع األهالي
اآلخرين...
صل بالمدرسة من أجل تسجيل طفلك
مايو :تسجيل االلتحاق بالسنة الدراسية األولى (  1Aو :)1Bإت ّ
من  07مايو (من الساعة  8:00صباحً ا) حتى  1يونيو 2021
هذه المدارس ًل يمكنها رفض طلبك فيما يتعلق باستيعابها للتسجيًلت :تأ ّكد من أنك ستجد مكانا شاغرا.
صل بالمدرسة من أجل
مايو :تسجيل االلتحاق بالسنوات الدراسية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة :إت ّ
تسجيل طفلك غذا كانت ال تزال هناك أماكن شاغرة
من  10مايو حتى  26مايو 2021
هناك أولوية لألطفال الذين يكون أحد والديهم يتكلمون اللغة الهولندية بطًلقة.
مايو :التسجيل المتاح لألماكن الشاغرة بالسنة الدراسية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة :إذا كان ال
يزال هناك أماكن شاغرة
بدءًا من  27مايو 2021
يونيو :التسجيل المتاح لألماكن الشاغرة بالسنة الدراسية األولى (  1Aو ،)1Bإذا كان ال يزال هناك أماكن شاغرة
بدءًا من  4يونيو ( 2021من الساعة  9:00صباحا)
سبتمبر :أول يوم في الدراسة
 1سبتمبر 2021

هل لديك أي أسئلة حول إجراءات التسجيل؟
يمكنك زيارة الموقع اإللكتروني  - www.inschrijveninbrussel.beهاتف – 02 553 05 82 :بريد إلكتروني:
Lopbrussel.secundair@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 05 82 - lopbrussel.secundair@vlaanderen.be

