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لقد اخرتنا .هل تم ذلك اآلن؟
دليل لتوجيه طفيل يف عملية اإلختيار

ليس تماما بعدH.
هل سجلت طفلك؟ من املهم اآلن أن تعطي له الوقت واملساحة ليعتاد عىل ذلك.

قم باملرور بشكل معتاد باملدرسة ،اشرت له الكتب التي يحتاجها ،اذهب إىل احتفاالت
املدرسة ،قم بزيارة يوم مفتوح مرة أخرى ... ،كلام شعر طفلك بأنه متصل أكرث باملدرسة
كلام كان ذلك أفضل له يف امل

يكرب طفلك ويقرتب من اإلنتقال اىل املرحلة الثانوية .هذا مثري! كام هو مثري لك كوالد .ميكنك أن تساعد
!طفلك أثناء هذه الخطوة الكبرية

ﻣﺎذا ميﻜﻨﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻛﻮاﻟﺪ؟
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جمﻊ املعلومات
 Kﺗﺼﻔﺢ ﻣﻊ ﻃﻔﻠﻚ ﻋﲆ ﺎﻹﻧﱰﻧﺖ.
 +تجد نصاﺋﺢ مفيدة www.vanbasisnaarsecundair.be ،عىل املوقﻊ التاﱄ
فيديوهات مﻤتعة وﴍح واﺿﺢ حول كفية التعليم الﺜانوي

 Kتﺤدث مﻊ عاﺋلتك واملعارف واﻷﺻدﻗاء واملﻬنيﻦﻴ

+

وراء  Awel (www.awel.be).عن طريﻖ الكﻤﺒيوتر :ﻤﻳكن لطفلك أن يطرح اﻷسﺌلة لـ
قﻨوات الدردشة هﺬه موﻇفون مهﻨيون سوف يساعدون طفلك ويﻘومون بتوجيهه

+

يف الﻨوادي واملﻨﻈامت :هل طفلك عضو يف نادي أو مﻨﻈﻤة؟ هﻨاك أيضا أشﺨاص ﻤﻳكﻨهم
مساعدتك ،عىل سﺒيل املﺜال ،اسألهم عن انطﺒاعهم عن طفلك .أو رﻤﺑا أنهم يعرفون أشﺨاص
لديهم مهﻨة قد تﺜﺮﻴ اهتامم طفلك؟ أو تﻼميﺬ املدارس الﺜانوية؟

+

يف املدرسة اﻹبتداﺋية :مﺌات التﻼميﺬ من املدرسة اﻹبتداﺋية قد اتﺨﺬوا بالفعل الﺨطوة الكﺒﺮﻴة
أن ﯾﺨﱪوك الﮑﺜﯿر  CLBإىل املدرسة الﺜانوية .ﯾﻤﮑن ملعلم الصﻒ ومدرس الرعاﯾة وموﻇﻒ
عن املدارس املوجودة يف الحي وعن تجارب التﻼمﯿﺬ السابﻘﯿن وبالطﺒﻊ عن تعامل طفلك
يف املدرسة .من واجب املدرسة االبتداﺋﯿة أن تﺒﻘيك أنت وطفلك علﯽ علم تام .اسألهم عن
كيفية الﻘيام بﺬلك ،ومتﻰ يحدث ذلك ،وما الﺬي سيﻘوم به اﻷطفال يف الفصل .ال تﺨجل من
مﻨاقشة أسﺌلتك أو شكوكك معهم ﻷنهم ال يعرفون داﻤﺋا ما هي الﻨصيحة التي تريد مﻨهم

ابدأ يف الوﻗﺖ املناﺳﺐ

 +ﻤﻳكﻨك الﺒحﺚ عن املدارس و املسالك  www.onderwijskiezer.beعىل املوقﻊ التاﱄ
عىل أساس اهتاممات طفلك أو اختﺒار اهتاممه .اعرف ما هي مواهب طفلك وقارنها
مﻊ هﺬه املسالك :ما هي املواد التي يتم تدريسها؟ هﺬا املوقﻊ اﻹلكرتوﻲﻧ هو اﻷكرث
موﺛوقية واستﻘﻼية عن التعليم الﺜانوي
 +تصفﺢ املواقﻊ اﻹلكرتونية للﻤدراس يف حيكم .أنﻈر اىل الصور ،اقرأ التﻘارير
،......حول الرحﻼت املدرسية ،اقرأ الرؤية الرتبوية ،وكيفية التشاور مﻊ اآلباء
 +املرحلة اﻷوىل تﺨتلﻒ من مدرسة اىل أخرى .هل ستﺨتار املرحلة اﻷوىل الواسعة حيﺚ
التعليم الﺜانوي( : ASOيوجد إمكانية تأجيل خياراتك أو تريد من الﺒداية جهة واﺿحة
التعليم( ) BSOالتعليم الﺜانوي للفﻨون( ) KSOالتعليم الﺜانوي الفﻨي( ) TSOالعام
الﺜانوي املهﻨي( .أنﻈر اىل ما ﻤﻳكن للﻤدرسة أن تﻘدمه لك وما هي اﻹمكانيات بعد ذلك
يف املرحلة الﺜانية
 +التﻘارير التي يصدرها املفتشون الرتبويون عن املدارس فيﻤكن قراءتها عىل
www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/
:اﻹنرتنت عىل الرابﻂ التاﱄ
doorlichtingsverslag

. Kﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎرة اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 +ﺿﻊ قاﻤﺋة ﻤﺑا تعتﱪه أنت وطفلك مهام يف املدرسة
 +قم باملرور عىل عدد من املدارس يف الحي عﻨد بداية أو نهاية الحصﺺ لتأخد فكرة عن
املﻨاخ املدرﳼ
 +اسأل املدرسة االبتداﺋية لطفلك عن املدارس الﺜانوية التي ستتم زيارتها مﻊ الفصل
 +ابحﺚ عن املدارس اﻷخرى عىل شﺒكة اﻹنرتنت التي تﺒدو مﺜﺮﻴة لﻼهتامم بالﻨسﺒة لك.
 Onderwijskiezerعىل سﺒيل املﺜال عﱪ
 +اذهب إىل اﻷيام املفتوحة مﻨﺬ الصﻒ الﺨامﺲ بحيﺚ ﻤﻳكﻨك التفكﺮﻴ فيام بعد
 +اطلب من املدرسة اﻹبتداﺋية ملحة عامة عن املعلومات واﻷيام املفتوحة للﻤدارس
الﺜانوية يف الحي
 +ال ترﻏب يف الﺬهاب إىل كل مدرسة عىل حدة؟ املدرسة االبتداﺋية تعرف ما إذا كانت
هﻨاك معارض مدرسية حيﺚ تﻘدم املدارس املﺨتلفة نفسها يف ذات الوقت

FEB

 Kفرتة التسجيل تﺒدأ يف شﺒاط /آذار

يف بعﺾ املدن ،كﻤديﻨة أنتورب وﻏﻨت ،عليك طلب التسجيل يف ذلك الوقت املحدد .بعﺾ املدارس
ﻤﺗتلﺊ بﴪعة

K

اﻷيام املفتوحة ﻏالﺒا تﺒدأ بعد بداية فرتة التسجيل .الﺒدء يف اختيار يف السﻨة السادسة يكون فات االوان!
ولكن أﻏلب املدارس تﻨﻈم قﺒل فرتة التسجيل جلسة اعﻼمية .حاول أن تعرف متﻰ سيكون موعدها

K

قد يستﻐرق اﻹختيار وقتا طويﻼ .التحدث مﻊ الﻨاس حول هﺬا املوﺿوع والﺒحﺚ عن املعلومات
والتفكﺮﻴ يف ما يريد طفلك ٬ذلك يأخﺬ الكﺜﺮﻴ من الوقت

عادة ما يكون طفلك أﺻﻐر من أن يﻘيم العواقب عىل مستﻘﺒله بسﺒب خياره.
لﺬلك من املهم أن تكون موجودا كﺒالﻎ .ولكن يف هﺬا السن ﻤﻳكن لطفلك أن
يشﺮﻴ اىل ما يجعله سعيدا أو ﻏﺮﻴ سعيدا وما هي احﻼمه املستﻘﺒلية .اسﻤﺢ لطفلك
أن يجرب تجارب ويتﺬوقها بﻨفسه بﻘدر اﻹمكان .ﻤﻳكﻨك محاولة تحديد كل تلك
االنطﺒاعات والتجارب عىل املدى الطويل .عىل سﺒيل املﺜال :ابﻨك يحب الﺨيول
ولكن هل يعﻨي ذلك أنه يريد تربية الﺨيول لﺒﻘية حياته؟ اﻷطفال الﺬين يتﺒعون
مسلك يهﻤهم ويجيدونه  ،واﻷطفال الﺬين يﺬهﺒون اىل مدرسة حيﺚ يشعرون فيها
بالراحة ،يﻨجزون أمورهم بطريﻘة أفضل ويشعرون بالسعادة أكرث
تشﺮﻴ العديد من الدراسات اىل أن اﻹنتﻘال إىل املرحلة الﺜانوية ﻤﻳكن
أن يكون له عواقب وخيﻤة عىل مسﺮﻴة حياة طفلك العﻤلية .وبالتاﱄ،
العﺜور عىل املزيﺞ الصحيﺢ من املدرسة واملسلك الﺬي يﻨاسب طفلك
من ناحية ،ومن ناحية أخرى ،اﻹهتامم بالﺨيارات اﻹيجابية بعد
املرحلة الﺜانية و /أو الﺜالﺜة .ﻤﻳكﻨك أن تفعل الكﺜﺮﻴ بﻨفسك يف املﻨزل
استﺨدم هﺬه الﻨصاﺋﺢ مﻊ طفلك واجعل مﻨه شﺨصا يﺨتار بالوعي .حفز طفلك
عىل مﻨاقشة الﻨصاﺋﺢ مﻊ املدرسﻦﻴ يف املدرسة ،أو أخ أو أخت أكﱪ  ،أو عم أو عﻤة،
 ....فهم يعرفون طفلك بطريﻘة مﺨتلفة عﻨك

 Kخﺬ الوقت الكايف لتكتشﻒ املدراس وتأكد بأنه ال يزال هﻨاك وقت بعد اختيارك
لتﺒﻨي عﻼقة مﻊ املدرسة الجديدة و املسلك الجديد

أنﻈر واﺳتمﻊ اىل طفلك

أﻧﺖ أﻛﺜﺮ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻟﻤﺪة أﻃﻮل .ﺗﺤﺪﺛﺎ ﺳﻮﻳﺎ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ:

 Kماذا يحب أن يفعل طفلك ؟ أكﻤل:
 +طفﲇ يﻘﴤ ساعات ب...:
 +طفﲇ يشعر بالسعادة عﻨدما...:
 +عيون طفﲇ تلﻤعان عﻨدما...:
 +هﺬه هي التحديات التي يحﺒها طفﲇ...:
 Kما الﺬي يجيده طفلك ؟
هل يﻘوم بتجربة أشياء جديدة أيضا؟
اﻷطفال ﻤﻳكن أن يجيدون عدة أشياء أو يطورون أنفسهم ابعد من ذلك
 Kكيﻒ يتﴫف طفلك؟
طفﲇ هادئ ،مﺒتهﺦ ،خجول ،متعب ،مﺒﴪور ،متوتر ،ﻏاﺿب ،خاﺋﻒ...,
 +عﻨدما يرجﻊ من املدرسة
 +يف عطلة نهاية اﻷسﺒوع
 +يف حفلة يوجد فيها الكﺜﺮﻴ من الﻨاس
 +عﻨدما يلعب مﻊ أو بدون أﺻدقاء
 +عﻨدما يﻘوم بواجب مﻨزﱄ أو يعﻤل للﻤدرسة
 +عﻨدما لديه اختﺒار

