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اﻟﻌرﺑﯾﺔ

Nederlands

ﻻ ﺗﻨﺴﻮا :طﻠﺒﻜﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﺔ دراﺳﯿﺔ
ﺗﻘرﯾﺑﺎ واﺣد ﻣن ﺑﯾن أرﺑﻌﺔ أوﻻد ﺿﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻼﻧدرز ﻟدﯾﮭم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﺔ دراﺳﯾﺔ .ھذه اﻟﻣﻧﺣﺔ ھﻲ
ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔﻠﻣﻧﻛﯾﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻌون اﻟ ﺣﯾز ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛدﻋم ﻣن أﺟل دراﺳﺔ أوﻻدﻛم .ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻛم ﻣﻌرﻓﺗﮫ؟
 1ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻛم ﻟﺗﻛوﻧوا ﻣن اﻷﺷﺧص اﻟﻣؤھﻠﯾن ﻟﮭذا اﻟطﻠب .ﻣﺛﻼ أن ﻻ ﯾﻛون ﻣدﺧوﻟﻛم اﻟﺷﮭري
ﻋﺎﻟﯾﺎ وأن ﯾﻛون ﻟدﯾﻛم اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﯾﺔ أو أن ﺗﻛوﻧوا ﻗد أﻗﻣﺗم ﻓﻲ ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ ﻟﻣدة زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ .إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذ ﻟك
ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ أوﻻدﻛم اﻟذھﺎب ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ .ﺗﺄﻛدوا إذا ﻛﻧﺗم ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺳﺗوﻓون ﻟﮭذه اﻟﺷروط.
 2ﻗدﻣوا ﻣﻠﻔﻛم ﺑﯾن ﺷﮭر أﻏﺳطس وﺣﺗﻰ ﯾوﻧﯾو  1ﻷن ﺑﻌد  1ﯾوﻧﯾو ﻻ ﯾﺗم أﺧذ طﻠﺑﻛم ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر وﯾﻛون ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﯾﮫ.
 3ﯾﻣﻛﻧﻛم ﺗﻘدﯾم طﻠﺑﻛم ﻣﻧذ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدﺧل ﻓﯾﮭﺎ أوﻻدﻛم ﺑﺻﻔوف اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ.
 4إن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺳﺗﺣﯾزون ﻋﻠﯾﮫ ﯾﺗﻔﺎوت وﻓﻘﺎ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻻد اﻟدراﺳﯾﺔ أي ﻣﻧذ ﺻﻔوف اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ أو ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أو اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺳﻧوي.
 5ﻋﻦ ﯾﻤﻜﻨﻜﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أم ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﺳﺘﻤﺎرة .ﯾﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻤﺎرة ﺗﻘﺪﯾﻢ
اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟـ ) CLBﻣرﻛز إرﺷﺎد اﻟﺗﻼﻣذة( أو ﻣن أو  – OCMWﻣرﻛز اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ – وﻟﻜﻦ أﯾﻀﺎ
طﺮﯾﻖ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﻗﻊ  .www.schooltoelage.beھﻞ ﻟﺪﯾﻜﻢ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ؟ ﻻ ﺗﺘﺮددوا ﻓﻲ طﺮﺣﮭﺎ إﻟﯿﻨﺎ.

ھﻞ ﺗﺮ ﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﯿﺮ ﻻﻧﺪﯾﺔ؟ أﺑﺤﺜﻮا ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻄﻘﺘﻜﻢ ﯾﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﮫ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮﯾﺐ  www.huizenvanhetnederlands.beأو ﯾﻤﻜﻨﻜﻢ اﻹﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ أطﻔﺎﻟﻜﻢ.

Niet vergeten:
schooltoelage aanvragen
Bijna een op de vier kinderen in Vlaanderen heeft recht op een schooltoelage. Dat is
geld van de Vlaamse overheid die je krijgt om de studie van je kind te ondersteunen.
?Wat moet je weten
1 Er zijn enkele voorwaarden als je in aanmerking wil komen. Zo mag bv. je inkomen niet te
hoog zijn en moet je Belg zijn, of al een tijdje in België wonen of werken. Bovendien moet
je kind regelmatig naar school gaan. Check of je aan de voorwaarden voldoet.
2 Dien je dossier in van 1 augustus tot en met 1 juni. Na 1 juni ben je onherroepelijk te laat.
3 Je kan een aanvraag indienen vanaf het moment je kind naar de eerste kleuterklas
gaat.
4 Het bedrag dat je krijgt verschilt voor kleuters, leerlingen en studenten. Elk jaar wordt dat
aangepast.
5 Een schooltoelage aanvragen kan je online of op papier. De aanvraagformulieren vind je
?op school, bij het CLB, het OCMW, maar ook op www.schooltoelage.be. Meer hulp nodig
Vraag het daar.

Wil jij Nederlands leren? Zoek een plaats in de buurt waar jij terecht kan op
www.huizenvanhetnederlands.be of vraag het even na op de school van jouw kind.

