إلى المدرسة
الثانوية في منطقة
بوفو هاخالن ِدن
2020-2021

خاص بآباء األطفال الذين سوف ينتقلون
من المدرسة االبتدائية إلى المدرسة الثانوية.

خطوة كبيرة
سوف ينتقل طفلك إلى التعليم الثانوي في العام
المقبل .ينبغي أن تبحث بنفسك عن مدرسة ثانوية
مناسبة ُ
وت ِّ
سجل طفلك بها .ستساعدك المدرسة االبتدائية
في هذه الخطوة ُ
الم ّ
همةُ .يرشدك هذا المنشور إلى
الخطوات المطلوبة ويمدك بالمعلومات المهمة.
توصية المدرسة والتقرير حول المستوى التعليمي

من المهم أن يذهب طفلك إلى مدرسة ثانوية ُتناسبه .في الصف الدراسي 8
يحصل طفلك على توصية المدرسة االبتدائيةُ .تشير هذه التوصية إلى نوع
المدرسة الثانوية التي ُتناسب مستوى طفلكُ .ت ِعد المدرسة االبتدائية ً
أيضا تقري ًرا
حول المستوى التعليمي لكل طفل .تجد في هذا التقرير ما هي األشياء التي
ُيجيدها طفلك واألشياء التي ال ُيجيدها ،وكذلك ما يحتاج إليه في المدرسة
الثانوية .يحق لك االطالع على هذا التقرير ،ويمكنك إضافة رأيك كمرفق منفصل
إذا رغبت في ذلك.

قواعد األولوية في التسجيل

ُتط ِّبق الكثير من المدارس قواعد األولوية في التسجيل إذا
تلقت الكثير من طلبات التسجيل لاللتحاق بالمدرسة .يمكن أن
يحصل طفلك على األولوية في التسجيل في الحاالت التالية:
 )1إذا كان له أخ (ربيب) (شقيق/غير شقيق) أو أخت (ربيبة) (شقيقة/غير
شقيقة) أكبر في السن في نفس المدرسة التي تكون خياركم األول.
 )2إذا كان أحد الوالدين يعمل بالمدرسة التي تكون خياركم األول.
 )3إذا كانت المدرسة االبتدائية توفر نفس نوع التعليم مثل المدرسة
التي تكون خياركم األول .قد تعطي مدارس دالتون ومونتيسوري
األولوية لطالب دالتون و/أو منتسوري االبتدائية .قد تعطي المدرسة
الثانوية الحرة األولوية لطالب المدارس الحرة.

انتبه :فترات التسجيل مختلفة
ّ
أجنبية ( :)EOAيبدأ التسجيل في  6فبراير/شباط
االستقبال األول للمتحدثين بلغة
 .2021بالنسبة لألطفال الذين ُيقيمون في هولندا منذ أقل من سنتين .يتم
التسجيل حسب ترتيب الحضور.وإذا امتألت األماكن فال يمكن تسجيل المزيد من
األطفال .وسوف يصلك إشعار بالتسجيل أو عدم التسجيل في غضون ستة أسابيع
ً
ً
قليال ،ولكن ليس أكثر من
وقتا أطول
على األكثر.في بعض األحيان قد يستغرق هذا
 10أسابيع في المجموع.

تقرر المدارس بنفسها قواعد األولوية التي تطبقها وتعلن
عنها من خالل موقعها اإللكتروني وعلى الموقع
اإللكتروني .scholenwijzer.denhaag.nl

انتبه:
ُتط َّبق قواعد األولوية
في التسجيل فقط خالل
فترة التسجيل األولى وفقط
على المدرسة التي تكون
الخيار األول!

توصية  :Kopklasتمتد فترة التسجيل من  28سبتمبر /أيلول  2020حتى 27
نوفمبر/تشرين الثاني  2020بالنسبة لألطفال الذين حصلوا على توصية .Kopklas
وذلك لكي ُتتاح للطفل الفرصة في حالة الرفض بنا ًء على توصية Kopklas
لتسجيله في مدرسة ثانوية عادية خالل فترة التسجيل األولى.
	التعليم الثانوي لذوي االحتياجات الخاصة ( :)vsoتجدون معلومات عن تسجيل
األطفال الحاصلين على توصية بااللتحاق بالتعليم الثانوي لذوي االحتياجات الخاصة
( )vsoعلى المواقع اإللكترونية للمدارس الثانوية الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة.
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انتبه:
إن وضع  5مدارس أو
أكثر في قائمة المدارس
الم َّ
ُ
فضلة ُيزيد من فرص التسجيل!

التسجيل في المدرسة الثانوية

خطوات مهمة لتسجيل طفلك:

الخطوة
1

الخطوة
2

ال تنس تسجيل طفلك في الفترة من 6
إلى  19فبراير/شباط! ألن اإلمكانية التالية
للتسجيل تكون خالل الفترة من  6إلى 13
أبريل/نيسان  13:00( 2021بعد الظهر).
وفي هذا التوقيت تكون ّ
عدة
مدارس ثانوية قد امتألت
األماكن بها بالفعل.

ديسمبر/كانون األول 2020

َّ
مؤقتة من المدرسة
يحصل طفلك على توصية
االبتدائية في موعد أقصاه قبل عطلة عيد الميالد
مع كشف بالمدارس ُ
المناسبة (استمارة التوجه).
تحدث مع طفلك حول المدارس الثانوية التي
تريدون زيارتها.

الخطوة
 7و 8و9

من  4يناير/كانون الثاني إلى  5فبراير/
شباط 2021

بعد عطلة عيد الميالدُ ،ت ِّ
نظم المدارس الثانوية
لقاءات تعريفية .إذا حضرت هذه اللقاءات
التعريفية مع طفلك ،فستحصل على صورة
أفضل عن المدارس .تحقق من الموقع
اإللكتروني للمدرسة ،كيف تتعامل مع تدابير
كورونا .في شهر يناير  ،2021ستصلك التوصية
النهائية للمدرسة االبتدائية وفي  5فبراير/شباط
 2021استمارة التسجيل واستمارة قائمة
الم َّ
المدارس ُ
فضلة من المدرسة االبتدائية.
انتبه :يمكنك حضور اللقاءات التعريفية و/أو
مقابالت التعارف في مدارس التعليم العملي
بد ًءا من  7نوفمبر/تشرين الثاني  .2020تحقق
من الموقع اإللكتروني للمدرسة ،كيف تتعامل
مع تدابير كورونا.

من  6إلى  19فبراير/شباط 2021

الخطوة تختار مع طفلك قائمة ُم َّ
كونة من خمس مدارس
ُم َّ
فضلة .نصيحة :من األفضل أن تختار في
 3و4
القائمة عدد أكبر من المدارس وليس عدد قليل.
فذلك سيزيد من فرص التسجيلُ .يرجى تسليم
الم َّ
قائمة المدارس ُ
فضلة واستمارة التسجيل إلى
المدرسة التي تكون الخيار األول بالنسبة لكم.
وبذلك يكون طلب تسجيل طفلك معروفاً لدى
جميع المدارس المذكورة في قائمة المدارس
الم َّ
ُ
فضلة.
إذا كانت مدرسة طفلك االبتدائية مشتركة في
التسجيل الرقمي ،فيمكنك ملء استمارة
الم َّ
التسجيل واستمارة قائمة المدارس ُ
فضلة في
تطبيق )BOVO (Onderwijs Transparant
وتسجيل طفلك بهذه الطريقة .سوف تحصل
على مزيد من المعلومات حول التسجيل الرقمي
من المدرسة االبتدائية.

الخطوة
5

من  20فبراير/شباط حتى  31مارس/
آذار 2021

الخطوة
6

يتم تسجيل األطفال ذوي األولوية في التسجيل
ً
أول (تجد في الصفحة الثانية من النشور
معلومات حول قواعد األولوية في التسجيل).
بعد ذلك تنظر المدرسة إلى عدد طلبات التسجيل
والم َّ
ُ
قدمة واألماكن الشاغرة .من الممكن أال
تتوفر في المدرسة أمكان كافية لتسجيل جميع
األطفال .يجوز للمدرسة توزيع األماكن ُ
المتبقية
عن طريق القرعة .إذا لم يتوفر لطفلك مكان في
الم َّ
المدرسة ُ
فضلة ،فسيحصل طفلك على رقم
اقتراع ،وسيتم البدء في نظام توزيع ومطابقة
مركزي بالقرعة .حسب ترتيب رقم االقتراع،
سيحصل طفلك على مكان في أعلى مستوى
يمكنه االلتحاق به بإحدى المدارس الواردة في
الم َّ
قائمة المدارس ُ
فضلة وبها أماكن شاغرة.
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 31مارس/آذار 2021

في  31مارس/آذار  2021بين الساعة  3عص ًرا
والساعة  5مسا ًءا ستخبرك مؤسسة بوفو
( )BOVOما إذا كان قد تم تسجيل طفلك
بإحدى المدارس الواردة في قائمة المدارس
الم َّ
ُ
فضلة .كما ستتلقى يوم  31مارس/آذار (بد ًءا
من الساعة  3عص ًرا) أو يوم  1أبريل/نيسان
 2021رسالة من المدرسة الثانوية .بالنسبة
لرسالة بوفو ( ،)BOVOيمكنك اختيار تلقي
الرسالة عبر البريد اإللكتروني أو عرض الرسالة
في تطبيق (BOVO (Onderwijs
 .Transparantإذا لم تختر أ ًيا من الخيارين،
فستتلقى رسالة المدرسة الثانوية فقط.
يمكنك االشتراك في خدمة تلقي اإلخطار ات
من بوفو ( )BOVOعبر المدرسة االبتدائية.

الخطوة
 10و11

من  3حتى  15أبريل/نيسان 2021

إذا لم يتم تسجيل طفلك بعد في إحدى
المدارس ،فيمكنك االطالع على األماكن
الشاغرة في المدارس على الموقع اإللكتروني:
 .scholenwijzer.denhaag.nlولمعرفة
المدارس التي ال تزال تتوفر فيها أماكن شاغرة،
سوف تحصل من مدرستك االبتدائية على
قائمة جديدة بالمدارس التي توجد بها أماكن
شاغرةُ .يرجى ملء هذه القائمة الجديدة مع
طفلك وتسليم هذه القائمة مع استمارة
التسجيل إلى المدرسة التي هي خياركم األول
في الوقت الحالي .وذلك ممكن بد ًءا من 6
حتى  13أبريل/نيسان  13.00، 2021بعد
الظهر .سيحصل طفلك على الفور على رقم
اقتراع إلجراء توزيع مركزي جديد عن طريق
االقتراع والمطابقة .يوم  15أبريل/نيسان
 ،2021اعتبا ًرا من الساعة  3عص ًرا ستصلك
رسالة من بوفو ( )BOVOو/أو من المدرسة
الثانوية حول وضع طفلك.
ً
أسبوعا
انتبه :تستغرق فترة التسجيل الثانية
ً
واحدا فقط!

أبريل/نيسان  -مايو/أيار 2021

يقوم طفلك بأداء االختبار النهائي في أبريل/
نيسان  -مايو/أيار .إذا كانت نتيجة االختبار أعلى
من توصية المدرسة االبتدائية ،فستعيد
المدرسة االبتدائية النظر في التوصية .يمكن
للمدرسة االبتدائية أن تقرر ترك التوصية كما
هي أو رفع مستوى التوصية .إذا َّ
قدمت
المدرسة اآلن توصية أعلى ،فمن الممكن أن
يبقى طفلك في نفس الفصل أو يذهب إلى
فصل آخر ،أو أن تختار مدرسة أخرى يوجد بها
مكان شاغر.

الخطوة
12

يوليو/تموز 2021

الخطوة
13

 30أغسطس/آب 2021

في يوليو يتم حضور موعد للتعرف على
المدرسة الجديدة.
يبدأ طفلك عامه الدراسي في المدرسة الثانوية.

مزيد من المعلومات

يمكن للمدرسة االبتدائية أن تقدم لك المزيد من المعلومات عن االنتقال إلى المدرسة الثانوية .يمكنك
ً
أيضا العثور على مزيد من المعلومات على الموقعين اإللكترونيين التاليينscholenwijzer.denhaag.nl, :
 www.bovohaaglanden.nl/voor-oudersوعلى المواقع اإللكترونية الخاصة بالمدارس االبتدائية
والثانوية.

بوفو هاخالن ِدن ()BOVO Haaglanden

يتم االنتقال من المدرسة االبتدائية إلى المدرسة الثانوية في بلديات الهاي واليتسيندام-فوربورخ
ً
وفقا إلجراءات بوفو ( .)BOVOتنبع هذه اإلجراءات من االتفاقات ُ
المبرمة بين مجالس
ورايسفايك
هاخالندن ( )BOVO Haaglandenبتنفيذ اإلجراءات
المدارس في هذه البلديات .تقوم مؤسسة بوفو
ِ
هاخالندن (BOVO
وتقديم الدعم للمدارس االبتدائية والثانوية .تجدون المزيد من المعلومات حول بوفو
ِ
 )Haaglandenعلى الموقع اإللكتروني
.www.bovohaaglanden.nl/over-bovo

نظام التقدم بالشكاوى

َّ
تتعلق بطريقة تنفيذ إجراءات بوفو من قبل المدرسة االبتدائية أو المدرسة الثانوية،
في حالة وجود شكوى
فيمكنكم استخدام نظام التقدم بالشكاوى الخاص باآلباء واألمهات .بعد تقديم شكواك تقوم لجنة
شكاوى مستقلة بنظر وبحث الشكوى .سوف تتلقى ً
ردا في غضون  6أسابيع .وسوف تتلقى المدرسة
ومجلس إدارة المدرسة توصية من اللجنة.
إذا كانت لديكم شكوى بشأن توصية المدرسة االبتدائية أو محتوى تقرير المستوى التعليمي أو قرار
المتعلق بطفلكُ ،
القبول ُ
فيرجى التوجه به إلى اإلدارة أو مجلس إدارة المدرسة.
تجدون المزيد من المعلومات حول نظام التقدم بالشكاوى عبر الرابط التالي
.www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders

مكتب مساعدة أولياء األمور

اعتبا ًرا من  31مارس/آذار ومن  15أبريل/نيسان  ،2021سيتم فتح مكتب مساعدة أولياء األمور بشكل
مؤقت .يمكنك التوجه إلى هناك لطرح أسئلتك حول قبول طفلك في المدرسة الثانوية وحول اإلجراءات
التالية .يمكن االطالع على مواعيد العمل وبيانات االتصال عبر الرابط التالي
.www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders

بيانات إصدار المنشور
هاخالندن ()BOVO Haaglanden
كاتب النص فريق بوفو
ِ
التحرير النهائي إكرام القريشي ()Ikrame El Qoraychy
التصوير الفوتوغرافي فلور بيمستر ()Fleur Beemster
التصميم هاخسبالو ()Haagsblauw
الرسوم التصويرية بيرو مارميالده ()Buro Marmalade
إصدار  ،BOVO Haaglandenالسنة الدراسية 2021-2020
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