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Inschrijven in een school van buitengewoon basisonderwijs voor 2023-2024 

 2024- 2023التسجيل في مدرسة للتعليم االبتدائي االستثنائي للسنة الدراسية 

 الوثيقة بلغات أخرى: األلمانية، السلوفاكية، اإلنجليزية، التركية، الفرنسية، البلغارية والعربية على الموقع  هذه تجد

https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be 

 كما تتوفر نسخة باللغة الهولندية 

 

 )المفضلة(معلومات عن مدرستك  .1
، سنت نيكالس  Lokeren، لوكرن  Gent، خنت  Beverenبيفرن  ؟ راجع الصفحة الخلفية ستجد قائمة بالمدارس في كيف

Sint-Niklaas زيال ،Zele 

 اتصل بالمدرسة 

 األسبقية لألخ أو األخت أو إذا كان أحد الوالدين يعمل في المدرسة .2
 2023  آذار؟ مارس/متى

 التسجيل. اتصل بالمدرسة من أجل كيف؟ 

 

 طلب التسجيل في مدرستك المفضلة .3
 صباحا(  11ماي/أيار )  8صباحا( و   9أبريل/نيسان)  19ما بين  ؟ متى

 ؟ تدخل أسماء المدارس التي تريد أن تسجل طفلك بها عبر  كيف

https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be 

 

 ترتيب األطفال والنتائج  .4
 بعد الظهر 2023ماي/أيار  15؟  متى

 ؟ يتم ترتيب األطفال اعتمادا على المسافة بين المدرسة وبيتك ورقم عشوائي. تحصل بعدها على نتيجة طفلك. كيف

 . أو اتصل بمكتب االستقبال https://aanmeldenbuitengewoonbasis.beكيف تعرف؟ راجع 
 

 سجل طفلك إذا توفر مكان شاغر  .5
 2023يونيو/حزيران  16ماي/أيار إلى  22؟ من  متى

 ؟ سوف تتصل بك المدرسة كيف

 

 تتوفر أماكن شاغرة أو لم تطلب تسجيل طفلك؟ لم  .6
 صباحا(  9يونيو/حزيران )  1متى؟ ابتداء من 

 كيف؟ سجل طفلك في مدرسة تتوفر فيها أماكن شاغرة. اتصل مسبقا بالمدرسة. 

 

 هل تبحث عن مدرسة داخلية؟  .7
 . CLBاتصل مسبقا بالمدرسة للتعليم االستثنائي أو مركز توجيه الطالب  

 

 السنة الدراسية في المرحلة االبتدائية من التعليم االستثنائيبداية  .8
 في مدرسة ابتدائية للتعليم االستثنائي.  2023سبتمبر/أيلول    1؟ يبدأ طفلك المدرسة يوم  متى

 حرير حول طفلك والذي يخول لك االلتحاق بالتعليم االستثنائي.بت  CLB؟ تحتاج إلى تقرير يحرره مركز الشرط 

 

 استفسارات؟ الحاجة إلى مساعدة؟ 

 المسؤول عن طفلك أو المدرسة.  CLBاتصل بموظف  -

بعد الظهر،   5إلى   1ظهرا ومن الساعة  12صباحا إلى   9: من اإلثنين إلى الخميس من الساعة 35 51 553 02الهاتف  -

 بعد الظهر 5إلى  1الساعة الجمعة من 

   aanmeldenbuitengewoonbasis@vlaanderen.be عنوان البريد اإللكتروني:   -

-   https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be 

 

https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be/
https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be/
https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be/
mailto:aanmeldenbuitengewoonbasis@vlaanderen.be
https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be/


 

Vertaling Nederlands-ArabischModern Standaard . 
Dit is de vertaling Frans van “Inschrijven in een school van buitengewoon basisonderwijs voor 2023-2024” en bevat identiek 
dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst 
“Inschrijven in een school van buitengewoon basisonderwijs voor 2023-2024”. 
 

 

 
ي المرحلة االبتدائية

ي مرحلة الروضة    فئات التعليم المتوفرة ف 
  المدرسة فئات تعليم المتوفرة ف 

  
 Beverenبيفرن 

9/ basisaanbod  
 العرض األساسي 

-  Beveren | VBSBO Sint-Rafael  

 
 Gentخنت    

2 / 3 / 7 / 9 / basisaanbod  
 العرض األساسي 

2 / 3 / 7 / 9  Gent | GO! MPI De Oase  

2 2  Gent | SBSBO De Zonnepoort - De Zonnewijzer   

3 / 9  3 / 9  Gent | SBSBO Sassepoort – Spoor 9  

Basisaanbod 

 العرض األساسي 
-  Gent | SLSBO De Octopus  

Basisaanbod 

 العرض األساسي 
-  Gent | SLSBO Het Kompas 

2 2  Gent | VBSBO IVIO Rozemarijn (Drongen)  

9 9  Gent | VBSBO IVIO Salvator Drongen - RoSa 

9 / basisaanbod  
 العرض األساسي 

9  Gent | VBSBO IVIO Salvator Oostakker  

3  3  Gent | VBSBO OC Nieuwe Vaart 

3 / 4 / 9 / basisaanbod  
 العرض األساسي 

3 / 9  Gent | VBSBO Sint-Gregorius (Gentbrugge)  

7 / 9  7 / 9  Gent | VBSBO Sint-Lievenspoort 

Basisaanbod 

 العرض األساسي 
-  Gent | VLSBO Balans - Korenbloem 

Basisaanbod 

 العرض األساسي 
-  Gent | VLSBO Balans - Macarius  

2 / 3 / 9 / basisaanbod  
 العرض األساسي 

-  Gent | VLSBO Styrka Lager Onderwijs 

2 -  Gent | VLSBO Styrka Lager Onderwijs @Waterkant  

2 -  Gent | VLSBO Styrka Lager Onderwijs @Wonderboom 
 

   Lokeren 

9 / basisaanbod  
 العرض األساسي 

9  Lokeren | GO! Klim OP 

3 / 9  3 / 9  Lokeren | VBSBO De Vinderij 1 

2 / basisaanbod  
 العرض األساسي 

2  Lokeren | VBSBO De Vinderij 2  

  
 Sint-Niklaas 

2 / 4 / 9 / basisaanbod  
 العرض األساسي 

2 / 4 / 9  Sint-Niklaas | GO! MPI Kompas 

9 / basisaanbod  
 العرض األساسي 

9  Sint-Niklaas | VBSBO Berkenboom Mozaïek 

Basisaanbod 

 العرض األساسي 
-  Sint-Niklaas | VLSBO Berkenboom Jonatan 

2 -  -Niklaas | VBSBO De Vinderij 2 
 

   Zele 

9 / basisaanbod  
 العرض األساسي 

-  Zele | VLSBO De Zonnewijzer 

 

 توضيح 
 كبيرة في التمدرس فئة العرض األساسي: لألطفال الذين يعانون من صعوبات 

 : لألطفال الذين يعانون من إعاقات ذهنية 2الفئة 

 : لألطفال ذوي ذكاء عادي لكن يعانون من اضطراب نفسي أو سلوكي 3الفئة 
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 حركية: لألطفال الذين يعانون من إعاقة 4الفئة 

 إعاقة سمعية أو اضطراب في الكالم أو اللغة   : لألطفال الذين يعانون من7الفئة 

 ويعانون من طيف التوحد.  : لألطفال بذكاء طبيعي9الفئة 

 
 

 لمعلومات إضافية حول هذه المدارس   https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be .راجع الموقع 

 

 https://aanmeldenbuitengewoonbasis.be, Gil Thysاشر المسؤول : الن
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