
 

Vertaling Nederlands – Arabisch  
Dit is de vertaling Arabisch van “Inschrijven in een kleuter – of lagere school in Temse” en bevat identiek 
dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele 
brontekst “Inschrijven in een kleuter – of lagere school in Temse”. 

 

 تيمسة   Temse   التسجيل في التعليم االبتدائي أو التعليم األساسي بمدينةطريقة 

 
ا
 وبعدها تأتي مرحلة التسجيل  اإلشعاريجب القيام ب أول

  علوماتامل. هذه مدرسة أخرى ينتقل ابنك إلى أن ؟ أو ترغب في 2018ابنك في سنة   ُولدهل 

 بالنسبة لك.  مهمة

عن الرغبة في   اإلشعارب هي كالتالي: أول يجب القيام  تيمسةفي مدينة  املستعملةالطريقة 

. يمكن القيام بهذا عن طريق استعمال املوقع  قبل املرور إلى مرحلة التسجيل التسجيل 

 . يمكن لك اختيار املدرسة التي تناسبكه اللكتروني الخاص بذلك من خالل

 

   : كيف نقوم بذلك؟ اإلشعار

 و اختر من بينها ملدارسا  مختلفر زُ  .1

املوقع   بإمكانك ابتداء من 2 مارس (آذار)على  الساعة 9:00 ويوم 31 مارس (آذار  )على  الساعة 15:00 زيارة .2

 للقيام باالشعار  www.naarschoolintemse.be:االلكتروني التالي 

عدم  في حالة  .تسجل فيهاأن ي فضل  أن تختار املدرسة التي ت تستطيع قم بتسجيل ابنك على املوقع بعدها 

ننضر إلى الختيار الثاني الذي سبق لك اختياره  و  عندها : أول التي وضعتها كاختيار     املدرسةمكان في توفر 

نحاول الحصول على  مدارس. في الغالب  عدة. من األفضل أن تختار في هذه املدرسةسنحاول أن نجد مكان 

   .وقع عليها اختيارك األول املدرسة التي  مكان في

. من األفضل الحتفاض بها. تعتبر هذه الوثيقة حجة  التسجيل  تأكيدتحصل مباشرة على وثيقة  اإلشعاربعد 

 التسجيل. عند عدم الحصول عليها يجب عليك البالغ عن ذلك. 

. يتوفر كل من  أو في نهايتهالذلك  خصصة املدة امل  سواء كان في بداية، غير مهم باإلشعارالوقت الذي قمت به 

 بداية التاريخ. في  اإلشعارمن قام ب ظوظعلى نفس ح التسجيل  ر مدةخفي آ اإلشعارقام ب

 

 ؟ اإلشعاريحصل بعد سما الذي   .3

على اسم   يحتوي هذا البريد  .ستحصل على بريد عادي أو إلكتروني 2020أبريل ) نيسان (  30ابتداءا من يوم 

 2020مايو )أيار(  26و  4 بين القيام بذلك عليك املدرسة التي يمكن لك الذهاب لتسجيل ابنك يجب 

 كل طلب تسجيل بعد هذا  التاريخ تسقط عنه  األولوية

 

 فقط ابتداء من يوميسمح بالتسجيل ململاذا يجب اإلشعار؟ 
ا
   29 ن لم يقم باإلشعار بالرغبة في التسجيل مسبقا

أماكن شاغرة.  لعدم وجود هريبة من بيتقفي ذلك الحين يكون من الصعب الحصول على تسجيل في مدرسة .  مايو(أيار )2020

 .املحدد ننصحك بالقيام بعملية اإلشعار في الوقت

اللتحاق  حتى يتمكنوا من . 2018 من سنة  الشهور األخيرة لالطفال الذين ولدوا في باإلشعار يجب كذلك القيام انتبه

 . 2021التعليم البتدائي في شهر سبتمر ب
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   هل تحتاج مساعدة أو املزيد من املعلومات في ما يتعلق بالقيام باإلشعار؟

 

 :بإمكانك أن تتصل ب

   Onderwijsdienst Temse: Sofie Van Ranst 

AC de Zaal 

Frans Boelplein 1 Temse 

Tel : 03 710 12 28 

Huis van het kind ( بيت الطفل): Shana Van Royen   

Kouterstraat 1 

GSM : 0475 45 78 58 

  

 عندك  أسئلة؟ 

aanmelden@temse.be إبعث رسالة إلى   

 أو إتصل برقم  خدمة  التعليم   03/710/12/28

  أو de LOP وزارة التعليم والتكوين   0492/15/90/54   

 

 


