
 

 

Vertaling naar het Arabisch 

 

 التعليم المؤقت في المنزل لألوالد الذين يعانون من أمراض
 

 ماذا يعني ذلك؟
 

هل يعاني ابنكم/ ابنتكم من مرض أو إصابة جراء حادث؟ هل هذا يمكنه/يمكنها من عدم الذهاب إلى 

يث يمكث ابنكم المريض/                                                                المدرسة؟ من اإلمكان أن يأتي المدر س إلى المنزل أو إلى المستشفى ح

 ابنتكم المريضة.

 

إذا كنتم تستوفون على كل الشروط المطلوبة فإن المدرسة التي يذهب إليها ابنكم/ابنتكم بإمكانها تعيين 

ساعات من الدرس في األسبوع في المنزل أو في المستشفى. 4مدرسا له/ لها للحصول على   

 

نسبة البنكم/ابنتكم والتي يتم اإلقرار بها من قبل تغطي هذه الدروس الحصص التي تعتبر مهمة بال

 المدرسة. يأخذ المدرس الحالة الصحية التي يعاني منها ابنكم/ابنتكم بعين اإلعتبار. 

 

 هذه الدروس تكون مجانية.

 

 

 

 الشروط
 

درسة إبتدائية أو سنوات على األقل وحيث من المتوجب أيضا أن يكون مسجال في المدرسة ) م 5.  يجب أن يكون سن الطفل 1

 ثانوية(.

 

ال.2                                            . يجب أن يعاني الطفل من مرض مزمن أو عض 

 

يجب أن يكون هناك موافقة من  الطبيب أو األخصائي فيما يتعلق بحصول  . يتوجب على األهالي أن يتقدمون بالطلبات بأنفسهم.3

 ابنك/ابنتك على التعليم في المنزل.  

 

كلم. 11ن المدرسة على بعد أقل من . يجب أن يكون مكان السكن قريبا م4  

 هل تسكنون أبعد من ذلك؟ تكلموا مع المدير عله يستطيع أن يمنح لكم استثناء.

 

كلم بعيدا عن المدرسة. 21. إذا كان ابنكم/ابنتكم تذهب إلى مدرسة للتعليم الخاص يمكنكم السكن مسافة 5  

يمنح لكم استثناء. هل تسكنون أبعد من ذلك؟ تكلموا مع المدير عله يستطيع أن  

 

 

 

 المرض المزمن =

 

يوما على التوالي متغيبا/ة عن المدرسة جراء مرض أو حادث )وهذا يشمل أيام عطلة آخر  21على ابنكم/ابنتكم أن تكون أكثر من 

 األسبوع والعطل المدرسية(. عليكم أن تثبتوا ذلك أثر تقرير طبي من الدكتور أو األخصائي.

 

 المرض العضال=

 

أشهر وحيث  6                                                                                              ابنكم/ابنتكم أن يتغي ب بينن الحين واآلخر عن المدرسة جراء مرض ما حيث يحصل على عالج ممد د ألكثر من  على

 يكون متغيبا لفترة يوم أوو عدة أيام خالل هذه الفترة عن المدرسة. عليكم أن تثبتوا ذلك أثر تقرير طبي من األخصائي.

 

 

 



 

 

 

 كيف يمكنكم تقديم الطلب؟
 

 

م الطلب في المدرسة اإلبتدائية:تقدي  

 

ليم مؤقت ألوالدكم في المنزل من خالل إمالء استمارة . يتوجب عليكم كأهالي أن تقومون بتقديم الطلبات بأنفسكم للحصول على تع1

خاصة. تحصلون على هذه اإلستمارة من مدير المدرسة أو من مكتب السكرتاريا في المدرسة أو يمكنكم إنزال اإلستمارة من موقع 

 الويب:

www.ond.vlaanderen.be/toah 

م إمالء الجزء األول من اإلستمارة. يستطيع المدير مساعدتكم للعمل على ذلك.. يمكنك2  

. يتوجب على الطبيب إمالء الجزء الثاني من اإلستمارة.3  

إذا كان األمر يتعلق بمرض مزمن، فإن الطبيب أو األخصائي بإمكانه أن يمأل اإلستمارة.  -  

إمكانه أن يمأل اإلستمارة. إذا كان األمر يتعلق بمرض عضال، فإن األخصائي ب -  

. يجب أن تسلموا هذه اإلستمارة إلى مدير المدرسة والذي عليه أن يمأل الجزء الثالث من اإلستمارة والذي سيقوم بإرسالها بدوره إلى 4

 الوزارة. 

 

 تقديم الطلب في المدرسة الثانوية:

 

  تستطيع المجيء إلى المدرسة ولكن من الممكن الحصول على تعليم.. إطلبوا تقريرا طبيا من الطبيب والذي ينص بأن ابنكم/ابنتكم ال1

إذا كان األمر يتعلق بمرض مزمن، فإن الطبيب أو األخصائي بإمكانه أن يمأل اإلستمارة.  -  

إذا كان األمر يتعلق بمرض عضال، فإن األخصائي بإمكانه أن يمأل اإلستمارة.  -  

ير المدرسة أو إلى السكرتاريا لطلب الحصول على تعليم مؤقت في المنزل.. يجب أن تسلموا هذه اإلستمارة إلى مد2  

 

 البدء بالتعليم في المنزل

 

يوما على التوالي )وهذا يشمل أيام عطلة آخر  21                                                                          فيما يتعلق بالمرض المزمن عنما تكون فترة تغي ب ابنكم المريض/ابنتكم المريضة  -

 األسبوع والعطل المدرسية(. 

نصف أيام مدرسية. 9                                                               المرض العضال عندما تكون فترة تغي ب ابنكم المريض/ابنتكم المريضة فيما يتعلق ب -  

 

 هل ترغبون في الحصول على المزيد من المعلومات أو بالمساعدة خالل تقديم الطلب؟
 

إذهبوا إلى مدير المدرسة الذي يؤمها أوالدكم. -  

أنظروا إلى األنظمة التي تنصها المدرسة. -  

) باللغة الهولندية(  1011الرقم المجاني إتصلوا ب -  

www.ond.vlaanderen.be/toah - أو تصفحوا الموقع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  هل ترغب في تعل م اللغة الهولندية؟ إبحث عن مدرسة للراشدين في الجوار على موقع الويب

www.huizenvanhetnederlands.be  

 أو قم بالسؤال ضمن مدرسة ابنك.
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