آیا برای ا ّولین بار
در آنتورپن به
مدرسه میروید؟
راهنام برایِ خارجیزبانان،
تازهواردانِ نوجوان به کشور
و پدر و مادرشان

FA

آیا فرزندتان تازه وارد بلژیک شده است؟ آیا فرزندتان برای اولین
بار در فالندرن به مدرسه می رود ؟ در آن صورت اطلس میتواند
(سازمان ادغام اجتامعی و شهروندی آنتورپن) به شام کمک کند.

پدر و مادر گرامی،

اطلس به شام کمک میکند تا ا ّولین مدرسه را برایِ فرزندتان پیدا
کنید.
این کتابچهی راهنام به زبانهای اسپانیایی ،فرانسوی ،انگلیسی،
لهستانی ،رصبوکرواتی ،عربی ،ترکی ،روسی ،پرتغالی ،بلغاری ،زبان
و پارسی (فارسی)و رومانیایی نیز موجود است.
اطلس به پدر و مادرانی که تازه وارد فالندرن شدهاند نیز کمک
میکند .می خواهید هلندی یاد بگیرید؟ کار پیدا کنید؟ به هدفتان
بهرت برسید؟ در این صورت می توانید به اطلس مراجعه کنید.
در صورتی که پرسشی دارید و یا نیاز به اطالعات بیشرت دربارهی پُر
کردن اوقات فراغت فرزندتان دارید ،با اطلس متاس بگیرید.
اطلس ،سازمان ادغام اجتامعی و شهروندی آنتورپن
نشانیCarnotstraat 110, 2060 Antwerpen :
ِ
ساعت  09:00صبح تا  17:00بعد از ظهر و خارج از
ساعات کاری :از
ساعات با قرار قبلی

03 338 70 11

atlasminderjarigen@stad.antwerpen.be
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آیا ا ّولین بار است که به
مدرسه میروید؟
از چه س ّنی فرزندم اجازه دارد به مدرسه برود؟

آیا فرزندم در مدرسه هلندی یاد میگیرد؟
• در صورتی که فرزندتان زیر  12سال است:
در این صورت فرزندتان به هر مدرسهای که جا داشته باشد میتواند برود .فرزندتان در کالسی با
کودکان همس ّناش قرار داده میشود .اغلب به فرزندتان کمک اضافی میشود تا هلندی را زودتر
یاد بگیرد.
• در صورتی که فرزندتان باالیِ  12سال است:
در این صورت فرزندتان باید به یکی از مدارسی برود که کالسهای جداگانه برای بچه هایی دارد
که هنوز زبان هلندی صحبت منی کنند.
این کالسهای جداگانه ا ُکان (کالس پذیرش تازه واردان خارجی زبان  -مرتجم) ) (OKANنام دارد .در
آنجا رویِ زبان هلندیِ فرزندتان سخت کار میشود .درسهای دیگر هم به فرزندتان داده میشود.
به محض اینکه فرزندتان هلندی را یاد گرفت به کالسهای عا ّدی فرستاده میشود.
• بیشرت هلندی یاد بگیریم؟
برای یادگیری هر چه به ِرت زبان هلندی مه ّم است که فرزندتان همیشه به مدرسه برود .ا ّما
فرزندتان میتواند با انجام یک سلسله فعالیّتها بعد از ساعات درسی نیز هلندی مترین کند .برای
اطالعات بیشرت درباره ورزش و اوقات فراغت میتوانید به سازمان نوجوانان ) (jeugddienstو یا
به اطلس مراجعه کنید.
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حق آموزش دارد .همچنین کودکانِ بدون مدارک اقامت.
• در بلژیک هر کودکی ّ
به محض اینکه فرزندتان به س ّن  2,5سالگی برسد اجازه دارد به مهد کودک برود.
• کودک  2,5ساله میتواند به مهدکودک برود:
* بعد از تعطیالت تابستان (در ما ِه سپتامرب)
* بعد از تعطیالت پاییزی (در ما ِه نوامرب)
* بعد از تعطیالت کریسمس (در ما ِه ژانویه)
* اولین روز مدرسه در ما ِه فوریه
ِ
* بعد از تعطیالت کروکوس (در ماه فوریه-مارس)
* بعد از تعطیالت عید پاک (در ما ِه آوریل)
* بعد از تعطیالت عروج مسیح (در ما ِه مه)
• کودکانی که  3سال یا بیشرت دارند ،میتوانند بالفاصله به مدرسه بروند .برای آنها نیازی نیست که
صرب کنند.
• تذکر!
برای مهد کودک میتوانید فرزندتان را یک سال زودتر ثبتنام کنید .به محض اینکه فرزندتان 1
ساله شد در این مورداطالعات کسب کنید.

آیا رفنت به مدرسه برای فرزندم اجباری است؟
مهدکودک اجباری نیست ،ا ّما خیلی مه ّم است .فرزندتان در آنجا هلندی یاد میگیرد و با میتواند با
ب ّچههای دیگر بازی کند.
برای اطالعات بیشرت به اطلس یا مدرسه مراجعه کنید.

از چه س ّنی فرزندم باید به مدرسه برود؟
از  1سپتامرب سالی که فرزندتان  6ساله میشود آموزش اجباری رشوع میشود .از آن تاریخ باید
فرزندتان هر روز به مدرسه برود.
آموزش اجباری زمانی که فرزندتان  18ساله شود متام میشود.
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کجا میتوانم اطالعات بیشرتی دربارهی مدارس پیدا کنم؟
•
•
•
•

برای آشنایی با یک مدرسه میتوانید از آن مدرسه بازدید کنید و از مدیر اطالعات بخواهید.
همچنین میتوانید از دوستان ،فامیل و یا همسایهها بپرسید که آنها مدرسه رساغ دارند .نظرشان
دربارهی آن مدرسه را نیز جویا شوید.
خیلی از مدارس تارمنا (وبسایت) دارند .در آن اطالعات زیادی میتوانید بیابید.
ِ
اطالعات الزم را در آییننامهی مدرسه میتوانید بیابید.
مه ّمترین مقررات مدرسه ،قرارها و
بخواهید که آییننامه را به شام بدهند و آن را بادقّت بخوانید.
در وقت ثبتنام فرزندتان در مدرسه باید با آن مقررات موافقت کنید .به همین دلیل ،مدرسه از
شام میخواهد تا آییننامه را امضاء کنید.

• اطالعات دربارهی مدارس آنتورپن را در این تارمناها میتوانید پیدا کنید:
* onderwijskiezer.be
* ond.vlaanderen.be
* www.meldjeaan.antwerpen.be/scholenzoeker

یافنت مدرسه

آیا میتوانم خودم یک مدرسه انتخاب کنم؟

•
•
•
•

شام میتوانید خودتان یک مدرسه برای فرزندتان انتخاب کنید .حتّی اگر فرزندتان هنوز در
شهرداری ثبتنام نشده و یا مدرک اقامت ندارد ،باز هم میتواند به مدرسه برود.
اگر مدرسه جا داشته باشد ،باید فرزندتان را ثبتنام کند.
در وقت ثبتنام باید با آییننامهی مدرسه و برنامهی آموزشی مدرسه موافقت کنید .بخواهید که
آییننامه را به شام بدهند و آن را بادقّت بخوانید .مدرسه از شام میخواهد تا آییننامه را امضاء
کنید.
در دورهی متوسطه باید فرزندتان واجد رشایط ورود به یک رشته و سال باشد.
اگر نیاز به کمک دارید بااطلس متاس بگیرید.

چگونه میتوانم یک مدرسه انتخاب کنم؟
•

•
•
•
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هر مدرسه در فالندرن باید آموزش خوب را فراهم کند.
با این حال هر مدرسه با دیگری متفاوت است .هر مدرسه روش خود را دارد .هر مدرسه بر روی
چیزهای خاص خود تأکید میورزد.
خوب فکر کنید که شام چه چیز را برای فرزندتان مه ّم میدانید و مدرسهای را جستوجو کنید که
بیشرت با خواستههای شام مطابقت دارد.
ب ّچههای زیر  12سال که هنوز هلندی صحبت منیکنند ،میتوانند به هر مدرسهای بروند.
ب ّچههایی که  12تا  18ساله هستند میتوانند به مدرسهای بروند که ا ُکان ) (OKANارائه میدهد.
از اطلس بخواهید تا فهرستی از این مدارس را به شام بدهد.
اگر نیاز به کمک دارید بااطلس متاس بگیرید.
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چگونه میتوانم فرزندم را
در یک کودکستان یا مدرسه ابتدایی ثبتنام کنم؟

چگونه میتوانم فرزندم را
در یک دورهی متوسطه ثبتنام کنم؟
• آیا در جستوجوی مدرسه برای همین سال تحصیلی هستید؟
اگر مدرسه جا داشته باشد میتوانید فرزندتان را ثبتنام کنید .بهرت است برای ثبتنام فرزندتان
ا ّول از مدرسه قرار مالقات بگیرید.
اگر مدرسه جا نداشته باشد ،منیتواند فرزندتان را ثبتنام کند .در این صورت باید مدرسه یک
محققنشده بدهد :در آن نوشته میشود که ثبتنام ممکن نبوده است (به صفحه
مدرک ثبتنامِ
ّ
 12مراجعه کنید) .آن مدرک کمک میکند که همهچیز درست انجام شود.
اگر جایی در یک مدرسه در نزدیکی محل سکونتتان پیدا نکردید ،به اطلس مراجعه کنید.
• آیا در جستوجوی مدرسه برای سال تحصیلی بعدی هستید؟
برایِ دورهی متوسطه در آنتورپن سیستم معرفی وجود ندارد .البتّه ،با هامهنگی میان مدارس،
امکان ثبتنام در یکی از مدارس در هر دوره وجود دارد .بنابراین ،مه ّم است بدانید چه وقت
فرزندتان را در یک دبیرستان میتوانید ثبتنام کنید.
اگر میخواهید بدانید چهوقت فرزندتان را میتوانید ثبتنام کنید از اطلس اطالعات بخواهید.

• آیا در جستوجوی مدرسه برای همین سال تحصیلی هستید؟
به مدرسهی مورد نظرتان مراجعه کنید .اگر در آن مدرسه جا باشد میتوانید فرزندتان را ثبتنام
کنید.
اگر مدرسه جا نداشته باشد ،منیتواند فرزندتان را ثبتنام کند .در این صورت باید مدرسه یک
محققنشده بدهد :در آن نوشته میشود که ثبتنام ممکن نبوده است (به صفحه
مدرک ثبتنامِ
ّ
 12مراجعه کنید) .آن مدرک کمک میکند که همهچیز درست انجام شود.
اگر جایی در یک مدرسه در نزدیکی محل سکونتتان پیدا نکردید ،به اطلس مراجعه کنید.
• آیا در جستوجوی مدرسه برای سال تحصیلی بعدی هستید؟
در این صورت فرزندتان را از طریقِ  www.meldjeaan.antwerpen.beمعرفی کنید .معرفی
کردن به این معنی است که شام پیشاپیش اطالع میدهید در کدام مدارس فرزندتان را دوست
دارید ثبتنام کنید.
اگر نیاز به کمک دارید بااطلس متاس بگیرید.
• پس از معرفی فرزندتان یک نامه یا ایمیل دریافت خواهید کرد:
* اگر برای فرزندتان جا باشد ،در نامه یا ایمیل ذکر خواهد شد که در کدام مدرسه و چه وقت
میتوانید فرزندتان را ثبتنام کنید.
* اگر برای فرزندتان فعالً جایی نباشد ،به شام اطالع داده خواهد شد و در نامه یا ایمیل ذکر
خواهد شد که چهکار باید بکنید تا جا پیدا کنید.
• توجه :معرفی به معنی ثبتنام نیست! برای ثبتنام باید شخصاً به مدرسه مراجعه و فرزندتان را
ثبتنام کنید.
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نظام آموزشی در فالندرن

:منونهای از برگهی ثبتنامِ محققنشده

Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving
of van de ontbinding van een inschrijving in het
basisonderwijs binnen een werkingsgebied van een
lokaal overlegplatform

1F3C8E-5225-151022

MD085

کودکستان

.مهم است
ّ  ا ّما خیلی، کودکستان اجباری نیست. ساله است5  تا2,5 • کودکستان برای ب ّچههای
 رنگ کردن و یا نقاشی یاد،• در کودکستان فرزندتان همه چیز را از طریق درست کردن کاردستی
. گوش دادن به داستان و بازی با دیگر ب ّچهها یاد میگیرد، هلندی را با آوازخوانی.میگیرد
. زود رشد فکری میکنند و یاد میگیرند، ب ّچهها در حالی که بازی میکنند،این گونه

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agentschap voor Onderwijsdiensten Afdeling Basisonderwijs, Deeltijds Kunstonderwijs en CLB
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
Waarvoor dient dit formulier?
Dit formulier dient als bewijs dat een leerling in een school of vestigingsplaats niet kan worden ingeschreven, of dat de
inschrijving van een leerling met een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, wordt ontbonden.
Wat kunnen ouders doen bij een niet-gerealiseerde inschrijving of bij een ontbinding van inschrijving?
Ouders kunnen binnen dertig kalenderdagen na de vaststelling van de betwiste feiten klacht indienen bij de Commissie
inzake Leerlingenrechten op het bovenstaande adres (kamer 4A23). Klachten die na dertig dagen aankomen, zijn niet
meer ontvankelijk en kunnen dus niet worden behandeld. Bij de berekening van die termijn worden zaterdagen,
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen, de schoolvakanties en facultatieve vakantiedagen niet
meegerekend. Als ouders vragen hebben over de niet-gerealiseerde inschrijving van hun kind, bemiddelingshulp willen
of verduidelijking over de reglementering zoeken, kunnen ze contact opnemen met de deskundige van het lokaal
overlegplatform (LOP): Dimitri De Rijck/ Evelien Lombaert, tel. 0490 58 99 60 / 0492 34 3614, e-mailadres:
LOP.antwerpen@vlaanderen.be.

دبستان
. آموزش در دبستان اجباری است. سالگی باید به دبستان بروند11  تا6 ب ّچهها از
 آشنایی با جهان یاد میگیرند و همچنین یاد، تاریخ، شمردن، نوشنت،در دبستان ب ّچهها خواندن
 به آنها زبان فرانسوی هم به عنوان زبان د ّوم آموزش.میگیرند که چگونه چیزی را باید یاد بگیرند
.داده میشود و یاد میگیرند با روش درستی با یکدیگر معارشت کنند
.(مینامیمbasisschool) مدرسهای که در آن کودکستان و دبستان یکجا باشد را مدرسهی ابتدایی
گاهی یک کودک میتواند زودتر دبستان را رشوع کند و یا م ّدت بیشرتی را در سال ا ّول کودکستان
. اگر در این باره پرسشی دارید از مدرسه اطالعات بخواهید.یا دبستان مباند

Gegevens van de school
1 Voor welk schooljaar geldt de niet-gerealiseerde inschrijving?
2 Vul de datum en het tijdstip van de niet-gerealiseerde inschrijving in.
datum

dag

tijdstip

maand

.

jaar

uur

3 Vul de gegevens van de school of vestigingsplaats in.
naam
instellingsnummer
volgnummer vestigingsplaats
straat en nummer
postnummer en gemeente
telefoonnummer
4 Kruis aan voor welk onderwijs de leerling zich wil inschrijven.
gewoon onderwijs
kleuteronderwijs. Vul het geboortejaar in.
lager onderwijs. Kruis het leerjaar aan.

1e

2e

3e

4e

5e

6e

kleuteronderwijs. Kruis het type aan.

T2

T3

T4

T5

T6

T7

lager onderwijs. Kruis het type aan.

basisaanbod

T2

T3

T4

buitengewoon onderwijs

T5

T6

T7

T9

T9

Gegevens van de leerling
5 Vul de gegevens van de leerling in.
voor- en achternaam
geslacht
straat en nummer

telefoonnummer
mannelijk

vrouwelijk

geboortedatum

dag

maand

jaar

postnummer en gemeente
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•
•
•
•

آموزش و کار پارهوقت
•
*
*
*
•

دورهی متوسطه

از س ّن  15یا  16سالگی دانشآموزان میتوانند وارد آموزش و کار پارهوقت شوند .این به یکی از
روشهای زیر امکانپذیر است:
از طریق آموزش حرفه اییِ پارهوقت
از طریقِ دورههای آموزش حرفه ایی که سینرتا ) (Syntra Vlaanderenبرگزار میکند.
از طریقِ دورههای آموزشی پاره ِ
وقت دیگر
در نظام آموزشی پارهوقت فرزندتان باید حداقل  28ساعت در هفته مدرسه برود و کار کند.

آموزش برای کودکانی که نیازهای آموزشی مشخصی دارند.
• کودکان و نوجوانانی که محدودیّت ،مشکالت یادگیری و یا اختالل رفتاری دارند میتوانند در یک
مدرسه عا ّدی درس بخوانند .در این صورت مدرسه با والدین و مرکز راهنامیی دانشآموزان )(CLB
در مورد نیازهای کودک گفتوگو خواهد کرد به این منظور که مدرسه امکانات الزم را فراهم کند
تا کودک بتواند در مدرسهی عا ّدی درس بخواند .مدرسه باید ببیند که آیا میتواند آن امکانات را
فراهم کند یا خیر.
مدرسه همراه با مرکز راهنامیی دانشآموزان ) (CLBمیبیند که آیا فرزندتان نیاز به رسیدگی بیشرت
در مدرسه دارد یا خیر.
• زمانی که درس خواندن در یک مدرسهی عا ّدی ممکن نباشد ،فرزندتان میتواند به مدرسهی
استثنایی برود .برای ورود به این مدارس به یک گزارش از مرکز راهنامیی دانشآموزان ) (CLBنیاز
ِ
امکانات آموزشیِ هر کدام بستگی به نیازهای
دارید .چند نوع مدرسهی استثنایی وجود دارد که
مراقبتی دانشآموزان آن مدرسه دارد.
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• نوجوانان  12تا  18ساله به دورهی متوسطه میروند .آموزش در این سطح نیز اجباری است.
•  2سا ِل ا ّو ِل دورهی متوسطه عمومی است.
• در  4سال بعدی دانشآموزان باید انتخاب رشته کنند:
*  :ASOدورهی متوسطهی عمومی فرزندتان را برای بسیاری از رشتهها در آموزش عالی آماده
میسازد.
ایِ
*  :KSOدورهی متوسطهی هرنی فرزندتان را بر یک شغل یا تحصیل در یک رشتهی هرنی آماده
میسازد.
*  :TSOدورهی متوسطهی ف ّنی فرزندتان برای یک شغل یا تحصیل در یک رشتهی ف ّنی آماده
میسازد.
*  :BSOدورهی متوسطهی حرفه ایی (کار و دانش) خیلی عملی است .فرزندتان بعد از آن
میتواند بالفاصله کار کند .برای کسب دیپلم دورهی متوسطه ،فرزندتان باید یک سا ِل دیگر (سا ِل
هفتم) را بگذراند.
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اطالعات سودمند

فرزندم به کدام کالس می تواند برود ؟
مهد کودک روزانه پیش از مدرسه و کودکان

سال تحصیلی چه زمانی رشوع می شود و چه زمانی به پایان می رسد؟
•
•
•

•

  0تا  2.5سالگی > مهد کودک روزانه پیش از مدرسه  2.5سالگی > کالس خردساالن  3سالگی > کالس اول کودکستان  4سالگی > کالس دوم کودکستان 5 -سالگی > کالس سوم کودکستان

سال تحصیلی در  1سپتامرب رشوع و  30ژوئن به پایان میرسد.
فرزندتان باید در این روزها به مدرسه برود:
* دوشنبه ،سهشنبه ،پنجشنبه و جمعه متام روز
* چهارشنبه تا ظهر
فرزندتان نباید در این روزها به مدرسه برود:
* چهارشنبه بعد از ظهر ،شنبه و یکشنبه
* در تعطیالت مدرسه
* در روزهایی که کارکنان مدرسه دوره میبینند.
این در هر مدرسه متفاوت است.
فرزندتان باید رس وقت در مدرسه باشد .دیر آمدن برای فرزندتان خوشایند نیست و برای ب ّچههای
دیگر هم ایجاد مزاحمت میکند.

دبستان
  6سالگی > سال اول تحصیلی  7سالگی > سال دوم تحصیلی  8سالگی > سال سوم تحصیلی  9سالگی > سال چهارم تحصیلی  10سالگی > سال پنجم تحصیلی 11 -سالگی > سال ششم تحصیلی

تعطیالت مدرسه در چه زمانی است؟
• در وقت ثبتنام از مدرسه بخواهید تا تقویمِ هامن سال تحصیلی را به شام بدهد .در آن همهی
تعطیالت نوشته شده است.
• همهی مدرسهها دراین روزها تعطیل هستند:
* تعطیالت پاییزی
* تعطیالت کریسمس
* تعطیالت کروکوس
* تعطیالت عید پاک
* تعطیالت تابستانی

آموزش متوسطه
(عمومی ،هرن ،فنی ،حرفه ایی ،پاره وقت ،اکان)
 پایه اول پایه دوم پایه سوم ( -پایه چهارم ) BSO

آموزش بزرگساالن
آموزش عالی
کار
17
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اگر فرزندم نتوانست به مدرسه برود باید چکار کنم؟

چه کسی میتواند در پرداخت هزینههای مدرسه کمک کند؟
• کمکهزینهی و بورس تحصیلی
دولت فالمان در برخی موارد برای هزینههای مدرسه یا تحصیالت کمک می کند .برای کودکستان،
دبستان و دورهی متوسطه میتوانید کمکهزینهی تحصیلی درخواست کنید .آن را هر سال
تحصیلی قبل از  1ژوئن درخواست کنید.
برای تحصیالت عالی میتوانید بورس تحصیلی درخواست کنید.
این که کمکهزینه یا بورس تحصیلی به شام تعلق میگیرد یا خیر بستگی به ترکیب خانوادهتان،
نوع مدرک اقامت و درآمدتان دارد .اگر درآمدتان از ح ّدی بیشرت باشد به شام کمکهزینه یا بورس
تعلق منیگیرد.
برای دریافت فرم درخواست و یا اگر سواالتی دارید ،میتوانید:
* به مدرسهی فرزندتان مراجعه کنید
* با شامرهی رایگانِ  1700متاس بگیرید
* به تارمنای  www.studietoelagen.beمراجعه کنید
* به استانداری آنتورپن ،شعبهی «کمکهزینهی تحصیلی» )(afdeling Studietoelagen
مراجعه کنید
نشانیVAC Anna Bijns, :

•

•
•
•

مدرسه چقدر هزینه دارد؟
•
•

Lange Kievitstraat 111-113, bus 90, 2018 Antwerpen
هر دوشنبه و چهارشنبه از ساعت  13:30تا 16:30

•

فرزندتان باید هر روز به مدرسه برود و هیچ درسی را از دست ندهد.
وقتی میتواند به مدرسه نرود که دلیل موجه باشد:
* وقتی فرزندتان مریض است
* فرزندتان قرار مالقاتی دارد
* در بعضی از عیدهای دینی
اگر فرزندتان یک روز منیتواند به مدرسه بیاید پیشاپیش با مدیر مدرسه دربارهاش صحبت کنید.
وقتی فرزندتان مریض شد به مدرسه زنگ بزنید و اطالع دهید.
مدرسه همیشه از شام یک مدرک میخواهد .این مدرک میتواند گواهی پزشک باشد و در برخی
موارد نامهی پدر یا مادر .از مدرسه بپرسید که چه مدرکی الزم است.

کمکهزینه از ِ
طرف OCMW

در صورتی که حداقل حقوق دریافت میکنید OCMW ،آنتورپن میتواند برای برخی از هزینههای
مدرسه به شام کمک کند .از مددکار اجتامعیتان بخواهید تا به شام در این مورد اطالعات بیشرت
بدهد.

•

•
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در بلژیک ثبتنام در مدرسه رایگان است .شام هیچ مبلغی برای ثبت نام فرزندتان پرداخت
منی کنید .هر چیزی که برای کسب دیپلم الزم است را مدرسه باید در اختیار شام قرار دهد.
با این حال رفنت به مدرسه هزینه دارد:
* خوراک و نوشیدنی
* نگهداری از کودکان در ظهر
* نگهداری قبل و بعد از مدرسه
* گردشهای درسی
* شنا
*…
شام باید هزینه ها را پرداخت کنید.
هزینههای اضافی در هر مدرسه میتواند متفاوت باشد .در وقت انتخاب مدرسه به آن توجه
داشته باشید.
مدرسه پیشاپیش فهرستی از هزینهها را تنظیم میکند .اینگونه شام میدانید که ساالنه چقدر
هزینه خواهید داشت .در وقت ثبتنام از مدرسه بخواهید تا آن فهرست را به شام بدهد!
اگر فاکتور مدرسه را منیتواند پرداخت کنید آن را با مدرسه در میان بگذارید.
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اگر فرزندم در مدرسه مشکالتی داشت چه باید کرد؟
• بعضی از ب ّچهها در مدرسه مشکالتی دارند .برای مثال ،احساس خوبی در کالس درس ندارند ،درس
را منیفهمند ،آنها را اذیت میکنند و یا اینکه خودشان ب ّچههای دیگر را اذیت میکنند.
• اگر احساس کردید فرزندتان مشکلی دارد ،میتوانید دربارهاش با یکی از این افراد صحبت کنید:
* مدیر مدرسه
* آموزگاران .آنها در وقت جلسه آموزگاران با یکدیگر دربارهی دانشآموزان ،نتایج درسی و
رفتارشان صبحت میکنند.
* ( CLBمرکز راهنامیی دانشآموزان)

•
•
•
•

•
•

•
•

وظیفهی  CLBچیست؟
•

آیا امکان نگهداری از فرزندتان پیش و پس از ساعات مدرسه وجود
دارد؟

برای اینکه خوب بتواند درس را یاد بگیرد ،فرزندتان باید در مدرسه احساس خوبی داشته باشد.
 CLBدر این مورد به شام کمک میکند .در هر مدرسه منایندهای از  CLBوجود دارد.
 CLBبه حرف شام گوش میدهد ،مشورت میکند ،اطالعرسانی میکند و مشاوره میدهد .اگر
مشکلی بروز کند  CLBهمراه با شام راه حل جستوجو میکند.
با  CLBمیتوانید دربارهی این مسائل و خیلی چیزهای دیگر صحبت کنید :انتخاب رشته ،رفتارِ
فرزندتان در مدرسه ،فرار از مدرسه ،مترکز ،کارنامه ،گذاشنت قولوقرار ،یادگیری در انتخاب،
خودباوری ،فرصتها.
در  CLBکارشناسان آموزشی ،روانشناسان ،مددکاران روانشناس ،مددکاران اجتامعی ،پزشکان و
پرستاران کار میکنند .گاهی یک گفتاردرمانگر یا فیزیوتراپیست نیز حضور دارد .همهی این افراد
همکاری میکنند تا به فرزندتان هر چه بهرت کمک کنند.
همهی دانشآموزان ،پدر و مادران ،آموزگاران و مدیریّ ِت مدرسه میتوانند دربارهی فرزندتان از
 CLBاطالعات بگیرند .فرزندتان همیشه در کانون توجه قرار دارد .بدون اجازهی شام به هیچ
ِ
رعایت حریم خصوصی
شخص یا سازمان دیگری اطالعات شخصی شام داده منیشود .همهچیز با
انجام میشود.

اکرث مدارس امکان نگهداری از فرزندتان پیش و پس از ساعات درسی را دارند.
از مدرسهی فرزندتان اطالعات دقیق دربارهی ساعات نگهداری بخواهید:
* صبحها پیش از رشوع مدرسه
* عرصها بعد از مدرسه
* چهارشنبهها بعد از ظهر
در اکرث مدارس در تعطیالت امکان نگهداری وجود ندارد .در این باره نیز از مدرسهی فرزندتان
اطالعات بگیرید.
نگهداری از فرزندتان رایگان نیست .شام باید برای آن پرداخت کنید .پیشاپیش از مدرسه بپرسید
هزینهی آن چقدر است .این هزینه از مالیات کرس میشود .برای این کار مدرسه به شام یک
گواهی میدهد.

آیا فرزندم میتواند ناهارش را در مدرسه بخورد؟
•
•
•
•

فرزندتان میتواند ناهار را در مدرسه بخورد.
ب ّچهها باید خودشان غذا به همراهشان بیاورند .آنها با هم غذا میخورند و اجازهی بیرون رفنت از
مدرسه را ندارند.
تنها ب ّچههایی که ناهار را در خانه میخورند اجازه دارند مدرسه را ترک کنند .والدین باید اجازه
بدهند که فرزندشان ظهرها مدرسه را ترک کند.
قبل ،در زمانِ و بعد از ناهار کسی از طرف مدرسه موظف به نظارت بر دانشآموزان است .در اکرث
مدارس باید برای این نظارت پرداخت کنید.

آیا فرزندم باید در مدرسه به پزشک مراجعه کند؟
ِ
پزشک  CLBدر مدرسه مراجعه کنند.
• همهی ب ّچهها باید هر چند سال یک بار به
• دکرت فرزندتان را معاینه میکند تا از سالمت او مطمنئ شود .همچنین ،دکرت واکسنهای الزم را
تزریق میکند .برای تزریق واکسن باید ا ّول اجازه بدهید.
ِ
• اگر فرزندتان  14سال یا بیشرت دارد آنگاه مراجعه به پزشک  CLBاجباری نیست .البتّه ،اگر
منیخواهید که فرزندتان در مدرسه به پزشک مراجعه کند باید به ( CLBمرکز راهنامیی
دانشآموزان) اطالع دهید.
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چگونه میتوانم به فرزندم
کمک کنم؟
چگونه میتوانم آنچه در مدرسه ُرخ میدهد را دنبال کنم؟

• تقویم درسی
در تقویم درسی میتوانید ببینید که فرزندتان در مدرسه چه کارهایی انجام داده است .معلم گاهی
چیزی در آن مینویسد که آن را باید شام بخوانید یا بدانید .به همین دلیل هر روز تقویم فرزندتان
را ببینید .اگر خودتان هم می خواهید چیزی را به مدرسه اطالع دهید ،میتوانید آن را در تقویم
درسی بنویسید یا به مدرسه زنگ بزنید.
اگر هلندی خوب منیدانید از مدرسه بخواهید تا چیزهای مثبت به رنگ سبز و چیزهای منفی به
رنگ قرمز نوشته شوند.
• جلسهی اولیاء و مربیان
چند بار در سال جلسهی اولیاء و مربیّان برگزار میشود .خیلی مه ّم است که شام در این جلسات
حضور داشته باشید .معلم به شام میگوید که وضع ّیت فرزندتان چطور است .اگر هلندی منیدانید
مدرسه میتواند مرتجم درخواست کند.
• کمک در مدرسه
مدارس دوست دارند که پدر و مادران کاری برای مدرسه انجام دهند .پدر و مادران میتوانند ،برای
مثال ،در یک جشن به مدرسه کمک کنند و یا برای جشن مدرسه بیسکویت درست کنند .گاهی
پدر و مادران همراه با دانشآموزان و آموزگاران به گردش درسی میروند.
شام همچنین میتوانید عضو شورای والدین شوید و یا در یک گروه والدین رشکت کنید.
اگر میخواهید در مدرسه کمک کنید و یا پرسشی دارید با معلم یا مدیر صحبت کنید.
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آیا میتوانم در خانه کمک کنم؟
• تکلیف
فرزندتان باید خودش تکلیفش را بنویسد .شام میتوانید کمی به او کمک کنید ،برای مثال با نشان
دادن عالقه .یا میتوانید از فرزندتان بپرسید که چه چیزهایی یاد گرفته است .اگر فرزندتان چیزی
را متوجه منیشود از او بخواهید از معلّم باز هم توضیح بخواهد .دربارهی مشکالت میتوانید در
جلسهی اولیاء و مربیان صحبت کنید.
• به زبان خودتان صحبت کنید
یادگیری زبان هلندی در مدرسه انجام میشود .در خانه به زبان خودتان صحبت کنید .آن هم برای
فرزندتان خوب است.

فرزندم در تعطیالت چه کاری میتواند انجام دهد؟
• وقتی که مدرسه تعطیل است خیلی کارهای دیگر میتوان انجام داد .فرزندتان میتواند برای مثال
ورزش کند ،به آموزشگاه نقاشی برود ،نواخنت یک آلت موسیقی را یاد بگیرد و یا به کتابخانه برود.
این فعالیت ها را میشود در طی سال تحصیلی و همچنین در تعطیالت انجام داد.
• در تعطیالت مدرسه ،جاهایی برای بازی کودکان ) (speelpleinenیا اردوهای تعطیالت وجود
دارد .فرزندتان میتواند در این مکان ها با ب ّچههای دیگر بازی کند .چند شخص بزرگسال در این
مکان ها حضور دارند که به فرزندتان رسیدگی و فعال ّیتها را سازماندهی میکنند.
• اگر به دنبال چیزی در نزدیکی محل سکونتتان هستید و یا پرسشی دارید ،میتوانید به یکی از
سازمانهای زیر مراجعه کنید:
* اطلس آنتورپن )(Atlas A
برای پاسخ به پرسشهایتان دربارهی اوقات فراغت به ما مراجعه کنید .نشانی,atlas :
 ،Carnotstraat 11, 2060 Antwerpenشامره تلفن ،03 338 70 11 :تارمنا:
www.atlas.antwerpen.be

*

سازمان نوجوانان آنتورپن )(jeugddienst Antwerpen

*

Buurtsport

نواحی مختلف یک سازمان نوجوانان دارند .در این سازمانها میتوانید اطالعات بیشرتی
دربارهی فعال ّیتهایی که در نزدیکی محل سکونتتان برگزار میشود دریافت کنید .از شهرداری
ناحیه ) (districtshuisیا از طریقِ www. antwerpen.be/kinderen
 www.antwerpen.be/jongerenاطالعات بیشرت به دست آورید.
اگر فرزندتان میخواهد ورزشی را انجام بدهد آنوقت میتوانید از  buurtsportاطالعات
بخواهید .نشانی ،Damplein 31, 2060 Antwerpen :شامره تلفن ،03 270 31 30 :تارمنا:

www.antwerpen.be/buurtsport
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• یادگیری بیشرت هلندی
شام میتوانید به فرزندتان فرصتهای بیشرتی برای یادگیری زبان هلندی بدهید .برای مثال،
بگذارید که به برنامههای تلویزیونی هلندیزبان نگاه کند .در تعطیالت مدرسه ،فرزندتان میتواند
ورزش کند یا با ب ّچههای دیگر به یک باشگاه برود .آن هم برای تقویت زبان هلندی خوب است.
•  DocAtlasبرای نوجوانان باالی  16سال
در اطلس یک کتابخانه وجود دارد و در آن مواد درسی برای مترین زبان هلندی وجود دارد .به
اطلس بیایید و یا به
شامره تلفن  03 338 71 60زنگ بزنید.
برای اطالعات بیشرت به  www.docatlas.beمراجعه کنید.
• کتابخانه
در هر کجا که زندگی کنید همیشه در نزدیکیتان یک کتابخانه وجود دارد .به کتابخانه مراجعه
کنید ،فرزندتان را به طور رایگان ثبتنام کنید و بالفاصله میتوانید چیزی را انتخاب کنید و به
همراهتان به خانه بربید .همچنین در کتابخانه میتوانید دربارهی تکلیف فرزندتان اطالعات
جستوجو کنید .برای اطالعات بیشرت به  www.antwerpen.be/bibliotheekمراجعه کنید.
• آیا دربارهی تربیت پرسشی دارید؟
بزرگ کردنِ یک کودک کار چندان آسانی نیست .آیا پرسشی دارید یا در جستوجوی اطالعات
هستید؟ در این صورت میتوانید به یکی از سازمانهای زیر مراجعه کنید:
* سازمانِ خانهی کودک ) (Het Huis vanhet Kindدر نزدیکی محل سکونتتان:
*

www.antwerpen.be/huisvanhetkind
huizenvanhetkind@stad.antwerpen.be
سازمانِ .Opvoedingswinkel
نشانی  ،Kerkstraat 159, 2060 Antwerpenشامره تلفن ، 03 236 29 39 :ایمیل:
opvoedingswinkel@stad.antwerpen.be
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:فهرست تارمناهای سودمند

www.ond.vlaanderen.be •

www.onderwijskiezer.be •
www.studietoelagen.be •
www.oudersvoorinclusie.be •
www.klasse.be •
www.meldjeaan.antwerpen.be •
www.meldpuntonderwijs.be •
www.atlas-antwerpen.be •

دنبالنویس
 آنتورپن تهیهLOP  و، سازمان ادغام اجتامعی و شهروندی آنتورپن،این کتابچه توسط اطلس
.شده است
 سازمان ادغام اجتامعی و شهروندی آنتورپن، اطلس:تدوین

(Atlas, integratie en inburgering Antwerpen)
(Sylke Blommaert)  سیلکه بلومرت:نویسندگان منت
(Katja van Raemdonck) کاتیا ون َرمدونک

و

(Frederik Beyens)  فردریک بینز:عکس

(Rob Marcelis )  رب مارسلیس:صفحهبندی
Vertaling uit het Nederlands

D/2012/0306/172 :واسپاری قانونی

V.U. Frieke Van Zundert, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen

:( در آنتورپنCLB’s) مراکز راهنامیی دانشآموزی
CLB gemeenschapsonderwijs GO! Antwerpen •
www.clb-antwerpen.be
CLB vrij onderwijs •
www.vclbdewisselantwerpen.be
CLB stedelijk onderwijs •
www.stedelijkonderwijs.be/clb
CLB provinciaal onderwijs •
www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/leerlingenbegeleiding.html
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atlas, integratie & inburgering Antwerpen
Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen
van 09:00 tot 17:00 en op afspraak
03 338 70 11
atlasminderjarigen@stad.antwerpen.be
www.atlas-antwerpen.be

= HALTE OMMEGANCK: TRAM 11
= HALTE KERKSTRAAT: TRAM 10, 24
BUS 19, 23, 31, 410, 411, 412, 414, 416, 417, 418, 427, 429

