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West-Friesland الجدد القادمون خدمات :للمدرسة معلومات     

 
لألطفال مخصص الجدد القادمون صف .طفلك به سیلتحق الذي الجدد القادمون صف عن معلومات تجد الرسالة هذه في  

الصف الى الثالث للصف مالئمة أعمارهم الذین و اللجوء بمركز اإلقامة بعد أو مباشر بشكل هولندا ٕالى حدیثا القادمین  
و اللغة تعلم الهولندي التعلیم بنظام یلتحقوا لم الذین الطالب یؤهل الجدد القادمون صف .عام ١٢ ٕالى ٦ بین أي الثامن  

ضمن اللغة واستعماالت المحادثة و الفهم األطفال تعلیم خاللها من یتم متخصصة برامج طریق عن .الهولندیة الثقافة  
و الهجاء حروف ,الحساب ,االستیعابیة القراءة ,والكتابة كالقراءة أخرى مواد على التركیز یتم كما .الدراسي المنهاج  

األساسي التعلیم بمدارس الدراسة ومتابعة االلتحاق من یمكنهم جید بشكل األطفال ٕاعداد یتم العام هذا في .الیدویة األشغال  
سكنهم ألماكن القریبة .  

یذهب األخیرة العشرة األسابیع في .ایام ٥ من مكون دراسي أسبوع ٤٠ على یحصلون لجددا القادمون صف في الطالب  
الجدد القادمون صف الي یذهب االیام وباقي بلدیته في بها یلتحق سوف التي مدرسته الي االسبوع في واحد یوم الطالب  
صفه على تدریجیا اعتاد قد الطالب یكون لطریقةا بهذه .ایام ٣ او ٢ الي االیام زیادة یتم االخیرة الثالثة االسابیع وفي  

وذلك بها یلتحق سوف التي وللمدرسة للطالب الالزم الدعم یقدم سوف الجدد القادمون صف مشرف . الجدیدة ومدرسته  
له المناسب التعلیم على الطالب یحصل ان اجل من .  

في الجدد القادمون صف  Hoorn, Bovenkarspel, Medemblik اسم تحت اسوی یعملون  .Regionale 

nieuwkomersvoorziening West-Friesland في المدارس وٕادارة بلدیات ٧  West-Friesland 
االنتظار قوائم و التعلیم مستوى ومراقبة المالي التمویل ضمان على اتفقوا .  

یجب الذین و البالد خارج من القادمین عام ١٢-٦ من )الهولندیین غیر ( االجانب االطفال -١ :التسجیل القبول شروط  
الیجیدون و الهولندیة المملكة مناطق احد في التعلیم تلقوا الذین االطفال او بلدیاتهم في األساسي بالتعلیم االلتحاق علیهم  
ألسباب هولندا ٕالى جاءوا الجدد القادمون -٢ .بلدیاتهم في األساسي بالتعلیم االلتحاق علیهم یجب الذین و الهولندیة اللغة  

االمر ولي او االبوین احد او الطالب -٤ .األوروبي االتحاد خارج او داخل دول من للطالب األصلي البلد -٣ .مختلفة  
لم الطالب -٥ .األوروبي االتحاد اتفاقیات على بناء هولندا في االقامة له تسمح هویة یحمل أو اإلقامة تصریح یحمل  

اهولند في االقامة على عام من أكثر یتجاوز .  

المدة یحدد الذي هو القبول امتحان .مباشرة الهولندي التعلیم بنظام لاللتحاق كاف غیر للطالب الهولندیة اللغة مستوى -٦  
أقل لفترة هولندا في اإلقامة ینوون الذین المغتربین الطالب :هولندا في األقامة فترة -٧ .الجدد القادمون صف في الالزمة  
القادمون صف في المشرف .الدولیة بالمدارس بااللتحاق ینصحون ولكن الجدد القادمون صف في قبولهم یتم ال عام من  

المتاحة الخیارات عن نصائح ٕاعطاء یستطیع الجدد .  

دفعتهم التي األسباب في تنوع ایضا هناك الطالب منها قدم التي بالبالد تنوع هناك مثلما :هولندا الى الهجرة أسباب )*  
هناك .األصلي بلدهم من الهروب ٕالى اضطروا و الحروب مناطق من قدموا األطفال بعض هناك .داهولن ٕالى للهجرة  
هناك .دولیة منظمات أو شركات لدى والدیهم یعمل الذین كاألطفال .الوالدین عمل بسبب هولندا ٕالى قدموا اطفال ایضا  

یناألبو ألحد صداقة أو زواج عالقة بسبب هولندا ٕالى قدموا أطفال .  

وٕاعطاء الهولندیة باللغة اإللمام مستوى بتحدید رغبة نفسه الطالب أو بها االلتحاق سیتم التي المدرسة طلبت حالة في )**  
بذلك یقوم سوف الجدد القادمون خدمات مكتب فان ذلك حول نصیحة .  

بمنطقة خاصة ٕاضافیة اتفاقات  West-Friesland: قادمون صف باقرب مباشرة الطالب والتحاق تسجیل یتم -١  
یتم انتظار قائمة هناك حال في -٣ .البلدیة وحسب المنطقة حسب تحدیده یتم صف اقرب -٢ .شاغر مكان فیه یوجد جدد  

القادمون خدمات مكتب قبل من الالزمة والوسائل بالمواد دعمها سیتم المدرسة هذه -٤ .العادیة بالمدرسة الطالب تسجیل  
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عدم أو الجدد القادمون صف في قبولهم ٕامكانیة تحدد معهم مقابلة ٕاجراء یتم سنة ١٢ الى ٦ عمر من البالط -٥ .الجدد  
  .قبولهم

من البدء ٕالى الحاجة أو الثالث بالصف االلتحاق الطفل لدى استعداد هناك كان ٕاذا ما یراعى سنوات ٦ اعمارهم للذین  
الطالب قبول بعد -٦ .الجدد القادمون صف ٕالى لالنضمام الحاجة في النظر ٕاعادة یتم الحقة مرحلة في .االولى الصفوف  

في الدراسة ٕانهاء بعد ـ٧ .بها یسكن التي للبلدیة التابعة المدرسة في تسجیله وٕالغاء الجدد القادمون صف في تسجیله یتم  
یكون قد سنوات ٦ عمر في لألطفال بالنسبة .لدیها بقبوله بها یسكن التي للبلدیة التابعة المدرسة تقوم الجدد القادمون صف  

في الجدد القادمون صف ـ٨ .المدرسة في األول الصف من البدء منهم للبعض األفضل من  ,Hoorn, Gemeente 

Koggeland/Opmeer ,Stede Broec, Medemblik ٔٔاألطفال من مناسب عدد جمع بعد العمل یبدا .  

الى ایمیل ارسال باستطاعتكم مدرستكم في الجدد القادمون صف في لقبولا لشروط مطابق طالب تسجیل عند .التسجیل  
ملئ جدا المهم من .نفسه باالیمیل وارفاقها األهل بمساعدة مألها یجب المرفقة التسجیل استمارة .االسفل في العنوان  

بصف االلتحاق ممكنة فرصة أقرب على االتفاق و معكم االتصال ممكن وقت بأسرع و بعدها یتم سوف .البیانات جمیع  
الجدد القادمون صف عن أكثر معلومات على الحصول لألهل یمكن .القبول شروط استكمال مراعاة مع الجدد القادمون  

الموقع على البولونیة و الفرنسیة و االنجلیزیة و العربیة باللغة  www.nieuwkomers-westfriesland.nl.  

ال فإنه المدرسة في الطالب ٕابقاء للبلدیة التابعة المدرسة قررت ولكن الجدد القادمون صف في الطالب قبول تم حال في  
التسجیل في الحق فقد قد یكون و الجدد القادمون صف في الطالب استقبال الحقة مرحلة في یمكن .  

على یحصلون كذلك .الصف مدرس على للتعرف الطالب و األهل دعوة یتم الجدد القادمون صف في الطالب قبول بعد  
واإلجازات الحضور بمواعید تتعلق المدرسة عن معلومات .  

یتم الطالب .الشخصیة البطاقة من صورة أخذ و األصلي البلد في للتعلیم الوالدین ٕاقرار استمارة ملئ یتم الزیارة اثناء  
میةالحكو المعونة على للحصول مهما یعتبر اإلجراء هذا .الجدد القادمون صف في رسمي بشكل تسجیله .  

توقع الصعب من ألنه ولكن الجدد القادمون لصف انتظار قائمة هناك الیكون لكي الكثیر نعمل .االنتظار قائمة ٕاعدادات  
بشكل اعدادها یتم الحالیة االنتظار قائمة .انتظار بقائمة للعمل نضطر اسف وبكل فإننا مسبق بشكل الجدد القادمین أعداد  

من البد یكون عندما ..األسبقیة لتحدید الجدد القادمون بصف التسجیل تاریخ وتعتمد ةالمشارك البلدیات لجمیع مركزي  
یقوم وكذلك التعلیمي بالمستوى تتعلق ٕارشادات الطالب بإعطاء الصف مدرس یقوم االنتظار قائمة على الطالب وضع  

الالزمة التعلیمیة والوسائل الكتب بعض بإعطائه .  

بنا االتصال الرجاء معلومات على الحصول اردتم او استفسار اي لدیكم كان حال في .  

الجدد القادمین صف على المشرفین باقي و یونج دا ماري آنا ,التحیات مع   

Contact: info@nieuwkomers-westfriesland.nl  
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