التعليم االبتدائي في مدينة نينوف
اكتشف رياض األطفال والمدارس االبتدائية

تستطيع في مدينة نينوف االختيار من  14مدرسة
للتعليم االبتدائي.
كل مدرسة في مدينة نينوف تريد األفضل
لطفلك وتتطلع إلى تعاون جيد مع األب و/أو األم.
سنساعدك على اتخاذ االختيار األفضل عبر هذا
المنشور.
كما ستحصل على نصائح لمتابعة طفلك وتحفيزه
ودعمه.
ستجد كذلك الئحة خدمات مختلفة يمكنك أن
تلجأ إليها بجميع أسئلتك.
نتمنى لطفلك ولك بداية موفقة.
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ما هي المدارس المتواجدة في مدينة نينوف؟
مدارس المدينة االبتدائية

GeNi كل مدارس المدينة االبتدائية تنضوي تحت مظلة تجمع مدارس بلدية نينوف

1.

De Oogappel

4. De Hazelaar

Appelterre-dorp 48
9400 Appelterre-Eichem
Tel. 054 32 15 89
www.sbsdeoogappel.be
appelterre@sbsninove.be
7.00u - 17.30u, WO 7.00u - 12.05u

Geraardsbergsesteenweg 184
9400 Nederhasselt
Tel. 054 32 20 16
www.sbsdehazelaar.be
dehazelaar@sbsninove.be
7.00u - 17.30u, WOE 7.00u - 12.05u

Enkel van en naar
IBO Kadeeken

2. Windekind

5. Ikke (kleuterschool)

Edingsesteenweg 344
9400 Denderwindeke
Tel. 054 33 51 97
www.sbswindekind.be
slsdenderwindeke@telenet.be
7.00u - 18.00u, WOE 7.00u - 12.25u

3. De Flapuit

6. De Lettertuin

Geraardsbergsesteenweg 609
9400 Voorde
Tel. 054 50 03 84
www.sbsdeflapuit.be
voorde@sbsninove.be
7.00u - 17.30u, WOE 7.00u - 12.05u

وجبات ساخنة
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Parklaan 11
9400 Ninove
Tel. 054 33 22 36
www.sksikke.be
ikke@sbsninove.be
7.00u - 17.30u, WOE 7.00u - 12.20u

باص المدرسة

Seringenstraat 22
9400 Ninove
Tel. 054 33 61 66
www.delettertuinninove.be
lettertuin@sbsninove.be
7.00u - 17.30u, WOE 7.00u - 12.05u

.ساعات عمل المدرسة
دفع رسوم الرعاية قبل وبعد المدرسة

GO!! المجمع التربوي
GO
7. De Wonderwijzer

8. De Kameleon

Kapellestraat 2
9402 Meerbeke
Tel. 054 33 42 99
www.bsmeerbeke.be
directie@bsmeerbeke.be
6.45u - 18.00u, WOE 6.45u - 17.00u

Dreefstraat 33
9400 Ninove
Tel. 054 33 32 32
www.basisschooldekameleon.be
secretariaat@basisschooldekameleon.be
7.00u - 18.00u, WOE 7.00u - 17.30u

المدارس الكاثوليكية

 ببلدية نينوفHartencollege جميع المدارس الكاثوليكية تنضوي تحت تجمع

9. Hartencollege Okegem
Okegem-dorp 2
9400 Okegem
Tel. 054 32 60 65
bok.hartencollege.be
info.bok@hartencollege.be
7.00u - 17.30u, WOE 7.00u - 14.00u,
VR 7.00u - 17.00u

10. Hartencollege Onderwijslaan
Onderwijslaan 8
9400 Ninove
Tel. 054 31 06 65
bon.hartencollege.be
info.bon@hartencollege.be
7.00u - 18.00u, WOE 7.00u - 13.30u

11. Hartencollege
Weggevoerdenstraat
Weggevoerdenstraat 55
9400 Ninove - Tel. 054 31 74 95
bwe.hartencollege.be
info.bwe@hartencollege.be
7.00u - 18.15u, WOE 7.00u - 12.30u

12. Hartencollege Aspelare
Plekkersstraat 7
9404 Aspelare
Tel. 054 32 27 54
bas.hartencollege.be
info.bas@hartencollege.be
7.00u - 18.00u alle dagen

13. Hartencollege Meerbeke
Nieuwstraat 2
Donkerstraat 45
9402 Meerbeke 9402 Meerbeke
Tel. 054 33 20 49 Tel. 054 33 37 45
bme.hartencollege.be
info.bme@hartencollege.be
6.30u - 18.00u, WOE 6.30u - 13.00u

14. Hartencollege BULO
Sint-Jorisstraat 45
9400 Ninove
Tel. 054 33 70 26
bulo.hartencollege.be
info.bulo@hartencollege.be
8.15u - 15.15u, WOE 8.15u - 12.05u
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KATHOLIEKE
BASISSCHOLEN
9. Hartencollege
Okegem
OKEGEM
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10. Hartencollege
Onderwijslaan
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Onderwijslaan 8
9400 Ninove
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Okegem-dorp 2
9400 Okegem

11. Hartencollege
Weggevoerdenstraat

11

Weggevoerdenstraat 55
9400 Ninove
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12. Hartencollege
Aspelare
Plekkersstraat 7
9404 Aspelare
MEERBEKE

POLLARE
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13. Hartencollege
Meerbeke

13

Nieuwstraat 2
Donkerstraat 45
9402 Meerbeke

14. Hartencollege BULO
2

NEIGEM

DENDERWINDEKE
LIEFERINGE
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Sint-Jorisstraat 45
9400 Ninove

STEDELIJKE BASISSCHOLEN
1.

De Oogappel
Appelterre-dorp 48
9400 Appelterre-Eichem

2. Windekind
Edingsesteenweg 344
9400 Denderwindeke

NEDERHASSELT

4

3. De Flapuit
Geraardsbergsesteenweg 609
9400 Voorde

ASPELARE

4. De Hazelaar

12

Geraardsbergsesteenweg 184
9400 Nederhasselt

OUTER

5. Ikke (kleuterschool)
Parklaan 11
9400 Ninove

6. De Lettertuin
Seringenstraat 22
9400 Ninove

VOORDE

3
APPELTERREEICHEM

1

GO! GEMEENSCHAPSONDERWIJS
7. De Wonderwijzer
Kapellestraat 2
9402 Meerbeke

8. De Kameleon
Dreefstraat 33
9400 Ninove
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متى يستطيع طفلك االلتحاق بالمدرسة؟
تستطيع عبر موقع  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuterأن
ترى متى يمكن لطفلك االلتحاق بالمدرسة.
أو قم بمسح رمز االستجابة السريعة QR

األطفال ابتداء من سنتين ونصف
ونصف؟ يستطيع طفلك اآلن الذهاب إلى روضة األطفال.
هل أصبح عمر طفلك سنتين ونصف
يمكن لطفلك االلتحاق بالمدرسة في أول يوم دراسي بعد كل عطلة مدرسية:
• بعد العطلة الصيفية.
• بعد عطلة الخريف.
• بعد عطلة رأس السنة.
• بعد عطلة الكروكوس.
• بعد عطلة عيد الفصح (عطلة الربيع).
يستطيع طفلك أيضا االلتحاق بالمدرسة في:
•  1فبراير/شباط.
• بعد ‘عيد الصعود‘.

أهمية روضة األطفال

روضة األطفال هي أنسب أساس للمدرسة االبتدائية .فيها يتعلم طفلك:
• اللغة :التحدث ،واالستماع ،واألسئلة واألجوبة.
• اتباع برنامج يومي ثابت.
• أشياء جديدة مثل :الغناء ،والرقص ،والجري ،والقفز ،والتسلق ،والتدحرج.
• أن يصبح اجتماعيا ،فيمارس اللعب والتعلم من ومع األطفال اآلخرين.
• أن يستخدم المرحاض .ال يتوجب على طفلك أن يكون مدربا على استخدام المرحاض عندما يلتحق بروضة
األطفال .اتفق مع المعلم /ـة على تدريب ابنك على المرحاض؛ حتى تتمكن من تطبيق نفس التدريب الذي
يقومون به في المدرسة في البيت.

األطفال ابتداء من الصف الثالث في مرحلة الروضة
عندما يصل األطفال إلى الصف الثالث في مرحلة الروضة يتوجب عليهم أن يتواجدوا في المدرسة لـ  290نصف
يوم على األقل.
هل ذهب طفلك أقل من  290نصف يوم إلى المدرسة؟
• لذلك لن يستطيع طفلك االلتحاق بالصف األول من المرحلة االبتدائية.
• وقد تخسر الحق في المنحة الدراسية .المنحة الدراسية هي مساعدة سنوية تحصل عليها األسر التي لديها
أطفال يذهبون إلى المدارس ولها دخل محدود .ستتلقى المنحة الدراسية تلقائيا.
هل تريد المزيد من المعلومات؟ ستجدها هنا:
https://www.groeipakket.be/tegemoetkomingen/schooltoeslag
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كيف تسجل طفلك في المدرسة

3

اتصل بالمدرسة التي اخترتها
وحدد معها موعدا ،واستفسر
منها إذا كانت ستقوم بتنظيم
يوم مفتوح أو جولة في
المدرسة.

4

حدد موعدا مناسبا مع
المدرسة.

انتبه!

هل تم رفض طفلك؟
اطلب من المدرسة أن تعطيك
إفادة بعدم وجود شاغر بها.
volzetverklaring / attest
تستعمل هذه اإلفادة كإثبات
للبحث عن مدرسة أخرى
مناسبة لطفلك.

9
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2

اختر المدرسة.

5

اذهب بنفسك إلى
المدرسة ،وخذ معك
الصقة من التأمين الصحي
وبطاقة هويتك وبطاقة
طفلك .EID

8

هل قمت بتسجيل طفلك في
مدرسة أخرى؟ اخبر المدرسة
باألمر .يسمح بتسجيل طفلك
في مدرسة واحدة فقط.

1

اضغط على المواقع
اإللكترونية لمختلف
المدارس .اختر أي مدرسة
تناسب طفلك أكثر؟ وأي
مدرسة قريبة على بيتك؟

6

اقرأ النظام الداخلي للمدرسة
وشروط قبولها.

7

سجل تواريخ األمسيات
التعريفية واجتماعات أولياء
األمور في جدول مواعيدك.

ماذا تتوقع المدرسة من األب و /أو األم؟
تتعاون المدرسة معك من أجل مسار طفلك المدرسي ،وبهذه الطريقة سيشعر طفلك بالراحة النفسية في
المدرسة وتكون أنت كأب أو  /و كأم على علم بوضع طفلك في المدرسة.
• يتعلم طفلك كل يوم شيئا جديدا في المدرسة ،لذلك فمن المهم أن يأتي طفلك كل يوم إلى المدرسة؛ ليعتاد
بسرعة على جو المدرسة.
• أثناء مدة االستقبال الصباحية يـ/تـ شرح المعلم /ـة ما الذي سيقوم به األطفال في ذلك اليوم .احرص على أن
يصل طفلك في الوقت المحدد؛ حتى ال يضيع هذه المعلومات المهمة.
فبهذه الطريقة سيتمرن طفلك على الدروس التي تلقاها
• احرص على أن يحل طفلك كل يوم واجباته المدرسية ،ف
ذلك اليوم في الصف ،ولست مضطرا لمساعدته في حل واجباته.
هل الواجب المدرسي صعب؟ اخبر المعلم /المعلمة بذلك حتى يحصل طفلك على شرح أكثر في الصف.
• اجتماع أولياء األمور :سترسل لك المدرسة بين الفينة واألخرى دعوة لحضور اجتماع أولياء األمور ،فاحرص على
أن تذهب إلى االجتماع .سيـ /ـتـ قوم المعلم /ـة بإخبارك عن وضع طفلك في المدرسة .كما قد تستطيع إخبار
المعلم /ـة بأمور أخرى عن طفلك أو طرح أسئلة أخرى عنه.
• تنظم المدرسة أيضا أمسيات تعريفية وأنشطة .كل أب أو أم مرحب به  /ـها ،وال تنحصر أهميتها على إمدادك
بمعلومات إضافية ،لكنها أيضا تكون فرصة ممتعة للتعرف أكثر على مدرسة طفلك.
• راجع دفتر التقويم (األجندة) يوميا.
• اقرأ يوميا رسائل المدرسة الرقمية (على  ،Smartschoolوفايسبوك ،والموقع اإللكتروني)...؛ ألن المدرسة
تنشر معلومات مهمة على هذه الصفحات.
هل تواجه صعوبة مع هذه التطبيقات الرقمية؟ ال تتردد في طلب المساعدة من المدرسة ،سوف يساعدونك
بكل سرور.
• اعط طفلك يوميا وجبة غذاء وقنينة مملوءة بالماء ،إال إذا كان يأكل وجبة المدرسة الساخنة.
• اعط طفلك يوميا بسكوتة وفاكهة.
• تحدث مع طفلك عن يومه في المدرسة.
• المدير /ة المسؤول /ـة عن األطفال ومعلم /ـة طفلك هم أشخاص مهمون في المدرسة ،ومهمتهم أن
يساعدوا طفلك بأنسب طريقة ممكنة.
هل لديك أسئلة؟ هل أنت قلق؟ ال تتردد في التحدث إليهم ،ستسرهم مساعدتك.
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ما هي اللغة التي نتحدث بها في المدرسة؟
نينوف هي مدينة في محافظة شرق فالندرز .نتحدث باللغة الهولندية في مدارسنا.

انتبه!

تحب المدرسة أن تتحدث معك فيما يخص طفلك .ال تتحدث اللغة الهولندية بشكل كاف؟ استفسر لدى

المدرسة عن أنسب طريقة للتواصل معها.

Ninove

■ NEDERLANDS ■ FRANS ■ DUITS
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كم تكلف المدرسة؟ وهل لي الحق في التعويض؟
الدروس واألدوات مجانية.
تعمل المدرسة وفق نظام ‘الفاتورة القصوى‘.
تخبرك المدرسة عند التسجيل في بداية السنة الدراسية بالتكاليف المتوقعة .وال تستطيع المدرسة أن
تطلب منك دفع أكثر من ذلك المبلغ .يتم تعديل ذلك المبلغ بانتظام حسب مؤشر المعيشة.
 90يورو للتعليم االبتدائي
و90
بالنسبة للسنة الدراسية  2021-2022تم تحديد قيمة  45يورو لروضة األطفال ،و
وذلك لكل سنة دراسية.
تجد في هذا الرابط:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/kosten-en-schooltoelagen/wat-kostnaar-school-gaan/in-het-kleuter-en-lager-onderwijs/schoolkostenmaximumfactuur-en-bijdrageregeling-in-het-kleuter-en-lager-onderwijs
قيمة الفاتورة القصوى بدقة ،كما ستجد قائمة باألدوات المجانية.

هل تواجه صعوبة في الدفع؟
المنحة الدراسية

هل لديك دخل محدود؟ ستحصل تلقائيا عبر حزمة النمو لمساعدة األطفال  FONSعلى المنحة الدراسية.
ستجد بيانات االتصال لمكتب  FONSعلى الصفحة  9من هذا المنشور.

 UiTPASبتعرفة اجتماعية

هل لديك دخل محدود؟ تحصل مع بطاقة  UiTPASللتعرفة االجتماعية على تخفيض في:
• تكلفة أنشطة أوقات الفراغ.
• تكلفة األنشطة المدرسية اإلجبارية.
• فواتير المدرسة .وإذا كان لديك الحق في بطاقة  UiTPASبتعرفة اجتماعية ،ستستطيع طلب مساعدة من
( Het Sociaal Huisمكتب الرعاية االجتماعية) في التكاليف ،كفواتير المدرسة مثال.
أين تطلب بطاقة UiTPAS؟
• من طريق ( het Sociaal Huisمكتب الرعاية االجتماعية) ،إذا كان لديك ملف عندهم
Burchtstraat 46, 9400 Ninove
Tel. 054 50 50 50
• من طريق  Teledienstإذا لم يكن لديك ملف لدى het Sociaal Huis
Oude Kaai 11, 9400 Ninove
Tel. 054 32 24 54
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هل لديك استفسارات أخرى؟
 Huis van het Kindبيت الطفل
Burchtstraat 46, 9400 Ninove
Tel. 054 50 50 50
الموقع اإللكترونيwww.sociaalhuisninove.be/huis-van-het-kind :
البريد اإللكترونيhuisvanhetkind@ninove.be :
يستطيع اآلباء (المستقبليون) واألطفال الذهاب إلى  Huis van het Kindلكل األمور المتعلقة بالتربية
والنمو .يتم باستمرار تنظيم ورشات وأمسيات تعريفية وأنشطة لآلباء و /أو لألطفال.
وهذا هو عرض :Huis van het Kind
•  :Speelodroomتعال هنا الستعارة األلعاب مجانا.
• الدعم العملي :مثال عند التسجيل في ورشات اللعب أو أنشطة أوقات فراغ أخرى.
• مكتب الحضانة :لكل االستفسارات المتعلقة بالحضانة.
•  :De Mangelمتجر لتبادل المالبس حتى مقاس  164وأحذية حتى مقاس .32
•  :Brabbelbabbelsمجموعة محادثة حول تربية أطفالنا للنساء الحوامل أو لآلباء التي ال تتجاوز أعمار
أطفالهم  3سنوات.

Kadeeken Buitenschoolse Kinderopvang
خدمة رعاية األطفال خارج أوقات المدرسة
Parklaan 13a, 9400 Ninove
Tel. 054 34 23 02
الموقع اإللكترونيwww.sociaalhuisninove.be/buitenschoolse-opvang :
هنا يتم استقبال األطفال من عمر السنتين والنصف إلى  12سنة خارج أوقات المدرسة :قبل وبعد دوام
المدرسة ،وأيام األربعاء بعد الظهر ،وأثناء العطل المدرسية وفي األيام التي تكون فيها المدرسة مغلقة.
قبل أن يستطيع طفلك االستفادة من هذه الخدمة لدى  t’ Kadeekenيجب أوال أن تفتح له حسابا إلكترونيا،
وعليك بزيارة المكان حتى تحصل على جولة ،وحدد مسبقا موعدا لذلك.
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 مركز توجيه الطالبCentrum voor Leerlingenbegeleiding
CLB Stedelijke scholen en Hartencollege
Kluisweg 13
Ninove 9400
Tel. 054 33 90 19
www.clbninove.be
ninove@clbninove.be
CLB GO! Gemeenschapsonderwijs
Zonnestraat 25
Aalst 9300
Tel. 053 60 32 80
www.clbaalst.be
directie@clbaalst.be
:تستطيع اللجوء إليهم بأسئلتك التي تتعلق بـ
.• التعلم والدراسة
.• اختيار التوجيه الدراسي والشعبة التعليمية
.• األداء النفسي واالجتماعي
.• الرعاية الطبية الوقائية

Teledienst
Arm in Arm voor gelijke kansen
تعاضد األيدي من أجل توفير فرص متساوية
Oude kaai 11
Ninove 9400
Tel: 054 32 24 54
www.teledienstninove.be
info@teledienst-ninove.be
: من أجلTeledienst تستطيع زيارة مكتب
.• المطعم االجتماعي
.• مقهى المحادثة
.• الدكان االجتماعي
. بتعرفة اجتماعيةUiTPAs • بطاقة
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 Groeipakketحزمة النمو
Burchtstraat 46
9400 Ninove
Tel. 078 79 00 07
www.fons.be
‘حزمة النمو‘ هي ما كان ُيعرف سابقا براتب األطفال .إذا كان دخلك محدودا فستحصل أيضا على منحة
دراسية.
هل لديك أسئلة؟ تستطيع االتصال بمكتب  Fonsوهو مكتب الحكومة الفيدرالية الذي يدفع ‘حزمة النمو‘.
إذا كنت تحصل على ‘حزمة النمو‘ من مكتب آخر تستطيع رغم ذلك الذهاب إلى المكتب في أوقات االستقبال
الحرة:
• كل ثاني يوم خميس من الشهر من الساعة  9صباحا إلى  12ظهرا.
• كل رابع يوم خميس من الشهر من الساعة  4بعد الظهر إلى  7مساء.
• أو بدون تحديد موعد.

 Nederlands lerenتعلم اللغة الهولندية
هل تريد تعلم اللغة الهولندية؟
حدد موعدا مع وكالة االندماج في مبنى ،Sociaal Huis
Burchtstraat 46
9400 Ninove
Tel. 02 701 75 00
https://integratie-inburgering.be/nl/contactpunt-ninove
ninove@integratie-inburgering.be
هل تريد التمرن على اللغة الهولندية؟
قم بتسجيل طفلك في جمعية أو ورشة لعب توفر دعما لغويا.
تجد في الطابق األول من المكتبة العمومية ( Taalpunt Nederlandsالركن اللغوي الهولندي) ،وفيه
كتب دراسية وقصص بلغة بسيطة.
اذهب إلى  Babbeloniëحيث يلتقي أشخاص ناطقون بالهولندية مع أشخاص ناطقين بلغة أجنبية،
ونتحدث هناك في مجموعات حول مواضيع الحياة اليومية.
هل تريد معرفة المزيد عن Babbelonië؟
زر الموقع اإللكتروني  www.babbelonië.beأو تابعنا على الفايسبوك للحصول على المزيد من المعلومات
حول الحصص والمواقع والساعات.
 Babbeloniëمباشرة كل يوم جمعة في المكتبة من الساعة  9إلى  11صباحا،
Graanmarkt 12, 94000 Ninove
 Babbeloniëعبر اإلنترنت مساء كل يوم ثالثاء من الساعة  7إلى  9مساء.
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:هل تريد هذا المنشور بلغة أخرى؟ تصفح الرابط اآلتي
https://www.ninove.be/brochure-onderwijs-in-ninove
QR أو امسح رمز االستجابة السريعة

vu: Tania De Jonge - Centrumlaan 100 - 9400 Ninove

