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Nederlands

اﻟﻌرﺑﯾﺔ

Wat is Basiseducatie?

ما هو التعليم األسايس؟

Ben je 18 jaar of ouder? Ben je niet lang naar school gegaan en wil je bijleren? Dan is
Basiseducatie iets voor jou.
Welke cursussen?
• Bij Basiseducatie kan je cursussen taal, rekenen of computer volgen.
• Er zijn cursussen voor Nederlandstaligen en anderstaligen.
• Basiseducatie bekijkt samen met jou welke cursus bij jou past. Je leert in je eigen tempo
en op je eigen niveau. In kleine groepen.
Praktische informatie
•

De meeste lessen zijn gratis. Je betaalt wel voor lesmateriaal, zoals kopieën, een handboek of USB-stick.

•

Meestal kan je kiezen tussen een dag- of avondcursus. Je volgt 1 of meerdere dagen per
week les. Er is geen les tijdens de schoolvakanties.

•

Op het einde van de cursus krijg je een certificaat. Daarmee kan je verder leren in een
Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO). Basiseducatie begeleidt je bij de overstap.

•

Er zijn 13 Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en Brussel. Zoek een Centrum voor
Basiseducatie bij jou in de buurt: https://www.basiseducatie.be/centra.

(bron: Federatie Basiseducatie)

 سنة أو أكرث؟ هل توقفت عن الذهاب إىل املدرسة يف سن مبكرة وهل تريد اآلن أن تحصل عىل املزيد من التعليم؟ إذا كان18 هل عمرك
.
 فالتعليم األسايس هو ما تحتاجه، األمر كذلك.
أي دورات؟
.  ميكنك متابعة دورات اللغة أو الحساب أو الكمبيوتر،  مع التعليم األسايس.
.  توجد دورات للمتحدثني باللغة الهولندية وللمتحدثني بلغة أم مختلفة.
 سوف تتعلم عىل وتريتك الخاصة ومستواك الخاص يف. سوف يقوم التعليم األسايس معك بدراسة أي الدورات أنسب لك.
. مجموعات صغرية
معلومات عملية
.  يجب عليك دفع فقط مثن مواد الدورة التدريبية مثل النسخ أو الكتيب أو ذاكرة الفالش. معظم الدروس مجانية.
 كام ال توجد دروس خالل. تأخذ الدروس يف يوم واحد أو أكرث يف األسبوع. ميكنك عادة االختيار بني الدورة الصباحية أو املسائية.
. العطالت املدرسية
 التعليم األسايس سوف يقودك أثناء. تستطيع معها استكامل تعليمك يف مركز تعليم الكبار.  تحصل يف نهاية الدورة عىل شهادة.
. التبديل
 ميكنك إيجاد مركز للتعليم األسايس قريبا منك من خالل هذا الرابط. مرك ًزا للتعليم األسايس يف فالندرز وبروكسل13  يوجد.
https://www.basiseducatie.be/centra
( اتحاد التعليم األسايس:)املصدر

Nederlands leren? Zoek waar jij terecht kan op https://www.integratie-inburgering.be/
nederlands-leren-en-oefenen. Of vraag het op de school van je kind. Woon je in Brussel? Surf
dan naar https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

.www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen هل تريد تعلم اللغة الهولندية؟ ميكنك أن تجد مكان للقيام بذلك عىل
.https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen  هل تسكن يف بروكسل؟ قم بزيارة.كام ميكنك أن تسأل يف مدرسة اطفالك

