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ي السنة
ي    التسجيل ف 

 لوكرن األوىل من التعليم الثانوي ف 

ي السنة األوىل من التعليم الثانوي العادي ) أن تبدأهل تريد  
اك قم  ؟   (1Bأو  1Aف     ل. ي سج قم بالت ثم     أوال  باالشتر

 كيف؟ يمكنك قراءة ذلك أدناه. 

 

 ؟ 1Bو    1Aما هو  

- 1A : ي نهايةالذين حصلوا عىل شهادة   لجميع التالميذ
ي ف 
.   التعليم االبتدائ  ي

 التعليم االبتدائ 

- 1B :يحصلوا عىل هذه الشهادة.   لمالذين   لجميع 

                                                                                                                             

       

 أن تعمل ماذا  
ً
 ؟ عليك مسبقا

:   المدرسة  إختر      أو المدارس بكل وعي

نت المدارس.  مواقعتصفح  -  عىل اإلنتر

    . أيام األبواب المفتوحة قم بزيارة المدارس خالل   -

ی - ایر ف  ی 15 فبر ی لطرییق ایل تعلیم الثانویی "ف   تعال خالل لحظه المعلومات مع سوق المدرسه "اف 

ی مجمع الرییاضه والشباب ی الساعه 20:00 ف   .الساعه16:00 او ف 

 التسجیل مقدما یکون الزایم
o  :تفتح مدارس الثالث ابوابها لک 

- ۱ )Go! Atheneum Lokeren 

 ظهرا  12صباحا حتی الساعه  10:30مارس من الساعه  5یوم االحد   -

- VLOT! Campus CREO (۲ 

 ف   یوم السبت 11  مارس من الساعه 13:00  حت   الساعه 17:00 -

- ۳ )Teresia-SintCampus    !VLOT 

 ف   یوم السبت 11  مارس من الساعه 13:00  حت   الساعه 17:00 -

-  

    للحصول عىل مشورة إضافية.   /CLB من المدرسة االبتدائية  إذا لزم األمر، اطلب  -

 

اك   والتسجيل   خطوات اإلشتر

ي   األوىل: الخطوة  
وئ   سجل طفلك عىل الموقع اإللكتر

ي  
وئ    بي   انتقل إىل الموقع اإللكتر

 
www.naarschoolinlokeren.be  ال يلعب وقت   . مدرسةأكتر من   ختياربا وسجل طفلك. نوصي

ة.    التسجيل دورا، طالما أنك تسجل خالل هذه الفتر

ن عیل شهاده الذهاب ایل  : یمکن للتالمیذ الحاصلی  ط الحصول عیل 1Bبشکل استثنائی موافقه ( ۲اذن من مجلس الفصل ( ۱ بشر
 CLBبعد مشوره مواتیه من (۳الوالدین 

 

  مساء16:00 آبریل ساعه 21 صباحا و 10:00 مارس 27

http://www.naarschoolinlokeren.be/
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 رسالة   الخطوة الثانية: استالم  

ي 
ي مايو    5ف 

وئ  ي يمكنك تسجيل   مضمونها عن ورقية رسالةاوسوف تتلقر رسالة بريد إلكتر
المدرسة التر

 . فيها  طفلك

 

 

ي المدرسة    الثالثة: الخطوة  
 سجل طفلك ف 

 ییونیییوی الساعهی 17:00      12صباحا(   8:30مايو )  16حدد بي   
ً
ي مع المدرسة موعدا يمكنك تسجيل   التت 

 .  فيها  طفلك

ة.   صالحة.  "تذكرة" الخاصة بك بعد ذلك ، لم تعد    ال تفوت هذه الفتر

 

 ماذا يحدث إذا لم تقم بالتسجيل؟ 

ي مدرسة 
)من   2023مايو  16من السبت ذات أماكن فارغة ابتداء إذا لم تقم بالتسجيل، يمكنك التسجيل ف 

العديد من ولكن... ظهرا( وجميع أيام الدراسة األخرى خالل ساعات الدراسة.   12صباحا إىل  8:30الساعة 

  انحجزت األماكن قد 

 ؟ لديكم طلب 

ي ل قم بزيارة
وئ   www.naarschoolinlokeren.beلموقع اإللكتر

 :المدينة التابع لبلديةالتعليم   خدمات بقسم اتصلأو  aanmelden.secundair@lokeren.be راسل

 .54ی90ی15یLOP-deskundige 0492یdeی:خبت  التعليم المحىلي ی10ی90ی82ی0478

 ؟ تحتاج مساعدة أكتر 
 

 موعد حدد 
ً
 مع:  ا

ي أي  -
 لوكرن مدرسة ثانوية ف 

 االبتدائية البنك أو ابنتك نمدرسة لوكر  -
ي خدمهی التعلیم و النمو إدارة  – لوكرنمدينة  -

  : هاتف -Lepelstraat 4, لوكرن, ف 
onderwijs@lokeren.be  09 235 03 99 

- CLB 093481582هاتف     - 29دريف  بريزما، غروين 
 033162040رقم هاتف   – 7واس أون ديندر، غروت كاي  CLBفري    ج  -

 

http://www.naarschoolinlokeren.be/
mailto:aanmelden.secundair@lokeren.be

