
 أسئلة 8التعلیم اإللزامي في 
في الحصول  أكبر فرصةتعطي  الشھادةویعطیك القوة  جیدال تعلیمال.المجتمع في جیدداء إل مھم أمر التعلیم

 یحصلوا حتى الخامسة سن من المدرسة إلى الذھاب ھولندا في /الشاباتالشباب على یتعین السبب ولھذا. على عمل
 من العمر. عشرة الثامنة سن في یصبحوا أو) أساسي مؤھل( شھادة على

 وعلى المدرسة وعلى طفلك وعلى علیك تنطبق التي تلواجباوا الحقوق، االتفاقیات قراءة النشرة ھذه فيیمكنك 
  .Súdwest-Fryslân التعلیم اإللزامي في  موظف

 
 ؟ي بدون عذرالمدرسالتغیب  على المترتبة اآلثار ھي ما :7 السؤال

 مواعید ویضرب یجري ما بفحص المدرسةقبل  من بھ مصرح غیرال غیابال دعن التعلیم اإللزامي موظف یقوم
 سلوكھم بسببإلى تقصیرھم  والدیھم، بحضور ،وما فوق سنة 12 الــ سن من بالشباینبھ حیث  .ةالمدرس لزیارة

 خاللنظر یُ . العمر ھذا ذتقع أیضاً على عاتقھم منالمدرسة  إلى مسؤولیة الذھابألن  لمدرسةا عن التغیب تجاه
 الشاب یلتزم لم ذاإ. المدرسة عن التغیب إلنھاء أتفاقات موتُقا التغیب سبب إلى طفلك،مع و معك جتماعاال

موظف یمكنف باالتفاقیات،   في اسوء الحاالت یمكن. HALTمؤسسة ھلت  إلى الشاب إحالة التعلیم اإللزامي ل
موظف  Veilig Thuis (مؤسسة البیت اآلمن في فریسالند) إبالغ أو سمير كتابة محضر اإللزامي التعلیم ل

Fryslân مجلس حمایة األطفال في أو De Raad voor de Kinderbescherming  .سبیل على ھذا، یحدث 
مثل  فرضھا یجب التي التدابیر القاضي یقیّم رسمي،ال المحضر بعد. حل إیجاد في تعاون ھناك یكن لم إذا المثال،

 .المدرسة إلى الطالب یعود أن ھو ھذا التدبیر مناألول  الھدف. المالیة غرامةال أو ضافیةاإل مساعدةال
 

ً عام 18بلوغ سن الـ عند ھل مؤشھادة  بدون: 8 السؤال  ؟ا
 أو VWO أو HAVO في شھادة( أساسي مؤھل على بعد عشر الثامن میالدھم عید في الشباب یحصل لم إذا

 یمكن. التعلیم اإللزامي موظف تساعد أن) اإلقلیمیة والتنسیق اإلبالغ وظیفة( RMC لـ یمكن ،) MBO 2 مستوى
ً عام 23 حتى بلوغ الـ RMC لمستشار  الرعایة مسار أو مناسب، تعلیم على العثور حول نصائح ویقدم یفكر أن ،ا
. مناسب عمل على الحصول أو أساسي مؤھل على الحصول یمكن بحیث الخدمات ھذه من مزیج أو المناسب

 .الغرض لھذا RMC بمركز االتصال وطفلك أنت یمكنك
www.rmczuidwestfriesland.nl 

www.sudwestfryslan.nl



؟إجازة إضافيیومعلىالطفلیحصلأنیمكنھل:4السؤال
مدیرإلىإجازةیوم علىللحصولطلبتقدیمففیمكنكما، فلسببالمدرسةإلىالذھابطفلكیستطعلمإذا

:الحاالت التالیةفيثثالًمث.المدرسة
ل؛ققاتتقنتاال•
؛الدینیةااللتزامات•
؛المقربیناألقاربزواج•
؛سنة60أو50أو40أو25أو12.5الــأواألجدادینالدللوالزواجبذكرىاالحتفال•
؛سنة50أو40أو25في الوظیفة الــأواألجدادلوالدینابذكرىاالحتفال•
؛مقربینأقاربوفاةأوخطیرمرض•
إرادةخارجة عنوھيتأجیلھایمكنالمتوقعةللغیرالللظروفالھذه"األخرىالقاھرةالظروف"بــیسمىما•

.الوالدین
.محضر رسميإعدادإلىیؤديأنیمكنوبال عذر تغیبففھذا یعتبر ف،أو تصریحإذندونمنطفلكتغیبإذا

؟سسیةالمدرسالعطل ططلة خارجعطللذھاب في الیمكننيھل:5السؤال
ًیوم14قضاءالمستحیلمنتجعلالوالدینمھنةكانتإذاوھوواحدستثناءإھناك.بھمسموحغیرھذاال، معمما

. المدرسیةالعطلأثناءالعائلة
:التالیةالقواعدتنطبقوعلیھ"اإلضافیةاإلجازة"بــیسمىمامنحمممكنم

اایاًاإلجازةطلبیجب ییط ؛من العطلةاألقلعلىأسابیع8قبلالمدرسةمدیرمنططخ
العمل؛صاحبتصریحتسلیمیجب

؛دراسیةأیامعشرةعلىتزیدالمتتالیةلمدةالسنةفيواحدةمرةإالاإلجازةمنحیجوزال
.الدراسیةالسنةمنأسبوعینأولفياإلجازةتقعالأن

ییقرر؟من یو؟إجازةیومطلبیمكننيكیف:6السؤال
منستمارةاالطلبالحصول علىیمكنكحیثالمدرسةمدیرإلىجازةإعلىببالحصولخطي بطلبتقدیمیجب

ااًماممدیرللمیمكن. ودراسیةأیامعشرةإلىتتصلالتي تجازةاإلطلبفيالمدرسة ھو الذي یقررمدیر.المدرسة ممئ دا
ففظفمنالمشورةطلب دراسیة،أیامعشرةععنعتزیدبإجازة لمدةیتعلقاألمركانإذا.اإللزاميالتعلیموومو

ففظف ااماًاإلجازةطلباتتقییمیتم.شأنھاھو الذي یقرر فيالتعلیم اإللزاميوومو ممئ توافقالكنتإذا.فرديبشكلدا
.والطعنألالعتراضفرصةفھناكالقرار،على
:إضافيعطلةیومعلىالحصولفیھایمكنكاللحاالتأمثلة

الخارج؛إلىعائلیةزیارات•
؛خاصعرضمعأورخیصةفترةفيالعطل•
المدرسیة؛العطلخاللالحجزخیاراتوجودعدم•
؛)المرور(باألزدحام المبكرة بسببأوالمتأخرةالعودة•
في عطلة؛األسرةفياآلخریناألطفالألنالطفلإجازة•
؛العطلتوزیع•
؛ععاًمعالسفر•
الالثالًالوالدین،فترةإجازة• الحیاةادخار مدىبرنامجباستخدامثثم

التعلمحق= التعلیم اإللزامي
مجموعاتإحدىإلىاألطفالمنالعدیدیذھبحیث . سنواتبعةعمرأرمنالمدرسةإلىالذھابلطفلكیمكن
بلالنھاریةالحضانةإلى أواللعب االبتدائیةللمدرسةیتم تحضیرھم الطریقةبھذه. من عمرھمالرابعةسنق

فياألولالدراسيالیوممنإلى المدرسة ذھاببالنملزمیاألطفالفأن التعلیم اإللزامي وفق قانون .مرحةبطریقة
علیھیجبف،سنوات5الــسن/تشرین اآلولأكتوبر10فيطفلكبلغ إذالذلك. الخامسمیالدھمعیدبعدشھر

یبلغالتيالدراسیةالسنةنھایةفيالكاملاإللزاميالتعلیمینتھي. /تشرین الثانينوفمبر1منالمدرسةإلىالذھاب
حقایضاًھواإللزاميالتعلیم. اًعام18حتى سن الـ اإللزاميمؤھلالذلكویلي. عشرادسةسسن الطفلكفیھا

.التعلیمعلىالحصوللھیحقھولندافيطفلكلألنتعلم،الب

؟التعلیم اإللزامي موظففعلیالذيما: 1السؤال
غیرغیابالحالةفي. التعلیمبمتابعةلتزامواإلمالتعلیفيالحقمراقبةھي التعلیم اإللزاميموظفاتمھمأھمأن

إلىنظریُالمقابلةخالل. مقابلةإلى) اًعام12سنمن(وطفلكأنتالتعلیم اإللزاميستشارمیدعوك،بھمصرح
التعلیم ستشارمیقوملتفادیھا. حیث مناسبمسارعناًمعبحثفسیُكامنة،مشكالتھناككانتإذا. الغیابسبب

عم،بالتعاونبھذااإللزامي جتماعيالحي األفریقمثل(مؤسسات تقدیم العونمع والمدرسةمع ،طفلكمعك
موظفیمكنفباالتفاقیات،والتالمیذاآلباءیلتزمالعندما). واألسرةللشباب یمل ل ع ت . عقوبةفرضاإللزاميال
المدرسیةالخیاراتحولوالمدارسواآلباءالشبابمنتظمبشكلاإللزاميالتعلیمموظفینصحذلك،إلىإضافة

.اإلجازةوطلباتوالوظیفیة

المدرسة؟منتوقعتذاما: 2السؤال
. جیدةیابغسیاسةلوممتعةالولطیفةاالتعلیمیةوالبیئةالجیدالتعلیملضمانوسعھافيماكلالمدارستبذل

:یليبماالمدارستلتزمذلك،إلىباإلضافة
إلغاءللمدرسةیجوزال . لبلدیةلاإللزاميالتعلیمإدارةإلىالمغادرةعندتسجیلھمونقلوشطبالطالبتسجیل
برنامجبأوأخرىبمدرسةالتحقأوأساسيمؤھلعلىحصلإذاإالّعشر تحت سن الثامنةالتلمیذتسجیل

رعایة؛أوعمل/میتعل
الحالیة؛المدرسةفيالبقاءطفلكبوسعیكنلمإذاأخرىمدرسةعلىللعثوردوجھالبذلب

؛لبلدیةلاإللزاميالتعلیمإدارةإلىالمشكوك بھ بالمرضالتبلیغ أوبھمصرحغیرالیبالتغعناإلبالغ
التعلیمبقانونتلتزمالالتيللمدارسیمكن. أساسيمؤھلدونالمدرسةتركإذاالبلدیةطفلك فيتسجیلب

یُاإللزامي . والشباباآلباءمثلكرسميمحضرحقھاكتب بأن

واألمھات؟اآلباءمنتوقعذا یما3: السؤال
المدرسةمعجیداتصالتبقى علىأنالمھممنالسببولھذا. جیدمدرسيوقتعلىطفلھمیحصلأناآلباءیرید

أوبال رغبة المدرسةإلىیحضركان،سببأليطفلك،أنتالحظأوتظنكنتإذا. الوالدیناتسیأمأن تزور و
منالنصیحة فاطلب،نبیجةإلىصل مع المدرسة تلمإذا. المرشدأوالمعلممعذلكمناقشةیمكنكفبھدوء،یلعب

:ملزمأنتاإللزاميالتعلیملقانونوفقا. التعلیم اإللزاميموظف
القانونيالمدرسةسنھحین بلوغالمدرسةفيطفلكتسجیلب•
الدروسبعایتطفلكأنمنتأكدمن أن ت•

.المدرسةإلىالذھابیمكنھالواًمریضطفلككانإذافقطالفور علىالمدرسةإبالغعلیكیجب


