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لقد اخرتنا .هل تم ذلك اآلن؟
دليل لتوجيه طفيل يف عملية اإلختيار

ليس تماما بعدH.
هل سجلت طفلك؟ من املهم اآلن أن تعطي له الوقت واملساحة ليعتاد عىل ذلك.

قم باملرور بشكل معتاد باملدرسة ،اشرت له الكتب التي يحتاجها ،اذهب إىل احتفاالت
املدرسة ،قم بزيارة يوم مفتوح مرة أخرى ... ،كلام شعر طفلك بأنه متصل أكرث باملدرسة
كلام كان ذلك أفضل له يف امل

يكرب طفلك ويقرتب من اإلنتقال اىل املرحلة الثانوية .هذا مثري! كام هو مثري لك كوالد .ميكنك أن تساعد
!طفلك أثناء هذه الخطوة الكبرية

ماذا ميكنك القيام به كوالد؟
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ابدأ يف الوقت املناسب

جمع املعلومات

 Kفرتة التسجيل تبدأ يف شباط /آذار

 Kتصفح مع طفلك عىل اإلنرتنت.
 +تجد نصائح مفيدة www.vanbasisnaarsecundair.be ،عىل املوقع التايل
فيديوهات ممتعة ورشح واضح حول كفية التعليم الثانوي
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تحدث مع عائلتك واملعارف واألصدقاء واملهنيني
وراء  Awel (www.awel.be).عن طريق الكمبيوتر :ميكن لطفلك أن يطرح األسئلة لـ
قنوات الدردشة هذه موظفون مهنيون سوف يساعدون طفلك ويقومون بتوجيهه
يف النوادي واملنظامت :هل طفلك عضو يف نادي أو منظمة؟ هناك أيضا أشخاص ميكنهم
مساعدتك ،عىل سبيل املثال ،اسألهم عن انطباعهم عن طفلك .أو رمبا أنهم يعرفون أشخاص
لديهم مهنة قد تثري اهتامم طفلك؟ أو تالميذ املدارس الثانوية؟
يف املدرسة اإلبتدائية :مئات التالميذ من املدرسة اإلبتدائية قد اتخذوا بالفعل الخطوة الكبرية
أن یخربوك الکثیر  CLBإىل املدرسة الثانوية .یمکن ملعلم الصف ومدرس الرعایة وموظف
عن املدارس املوجودة يف الحي وعن تجارب التالمیذ السابقین وبالطبع عن تعامل طفلك
يف املدرسة .من واجب املدرسة االبتدائیة أن تبقيك أنت وطفلك علی علم تام .اسألهم عن
كيفية القيام بذلك ،ومتى يحدث ذلك ،وما الذي سيقوم به األطفال يف الفصل .ال تخجل من
مناقشة أسئلتك أو شكوكك معهم ألنهم ال يعرفون دامئا ما هي النصيحة التي تريد منهم

 +ميكنك البحث عن املدارس و املسالك  www.onderwijskiezer.beعىل املوقع التايل
عىل أساس اهتاممات طفلك أو اختبار اهتاممه .اعرف ما هي مواهب طفلك وقارنها
مع هذه املسالك :ما هي املواد التي يتم تدريسها؟ هذا املوقع اإللكرتوين هو األكرث
موثوقية واستقالية عن التعليم الثانوي
 +تختلف الدرجة االوىل من مدرسة إىل أخرى .استعرض الخيارات
.واالمكانيتت يف الدرجة الثانية
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 +التقارير التي يصدرها املفتشون الرتبويون عن املدارس فيمكن قراءتها عىل
www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/
:اإلنرتنت عىل الرابط التايل
doorlichtingsverslag

. Kقم بزيارة املدارس الثانوية
 +ضع قامئة مبا تعتربه أنت وطفلك مهام يف املدرسة
قم باملرور عىل عدد من املدارس يف الحي عند بداية أو نهاية الحصص لتأخد فكرة عن
املناخ املدريس
 +اسأل املدرسة االبتدائية لطفلك عن املدارس الثانوية التي ستتم زيارتها مع الفصل
 +ابحث عن املدارس األخرى عىل شبكة اإلنرتنت التي تبدو مثرية لالهتامم بالنسبة لك.
 Onderwijskiezerعىل سبيل املثال عرب
 +اذهب إىل األيام املفتوحة منذ الصف الخامس بحيث ميكنك التفكري فيام بعد
 +اطلب من املدرسة اإلبتدائية ملحة عامة عن املعلومات واأليام املفتوحة للمدارس
الثانوية يف الحي
 +ال ترغب يف الذهاب إىل كل مدرسة عىل حدة؟ املدرسة االبتدائية تعرف ما إذا كانت
هناك معارض مدرسية حيث تقدم املدارس املختلفة نفسها يف ذات الوقت

يف بعض املدن ،كمدينة أنتورب وغنت ،عليك طلب التسجيل يف ذلك الوقت املحدد .بعض املدارس
متتلئ برسعة
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األيام املفتوحة غالبا تبدأ بعد بداية فرتة التسجيل .البدء يف اختيار يف السنة السادسة يكون فات االوان!
ولكن أغلب املدارس تنظم قبل فرتة التسجيل جلسة اعالمية .حاول أن تعرف متى سيكون موعدها
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قد يستغرق اإلختيار وقتا طويال .التحدث مع الناس حول هذا املوضوع والبحث عن املعلومات
والتفكري يف ما يريد طفلك ٬ذلك يأخذ الكثري من الوقت

عادة ما يكون طفلك أصغر من أن يقيم العواقب عىل مستقبله بسبب خياره.
لذلك من املهم أن تكون موجودا كبالغ .ولكن يف هذا السن ميكن لطفلك أن
يشري اىل ما يجعله سعيدا أو غري سعيدا وما هي احالمه املستقبلية .اسمح لطفلك
أن يجرب تجارب ويتذوقها بنفسه بقدر اإلمكان .ميكنك محاولة تحديد كل تلك
االنطباعات والتجارب عىل املدى الطويل .عىل سبيل املثال :ابنك يحب الخيول
ولكن هل يعني ذلك أنه يريد تربية الخيول لبقية حياته؟ األطفال الذين يتبعون
مسلك يهمهم ويجيدونه  ،واألطفال الذين يذهبون اىل مدرسة حيث يشعرون فيها
بالراحة ،ينجزون أمورهم بطريقة أفضل ويشعرون بالسعادة أكرث
تشري العديد من الدراسات اىل أن اإلنتقال إىل املرحلة الثانوية ميكن
أن يكون له عواقب وخيمة عىل مسرية حياة طفلك العملية .وبالتايل،
العثور عىل املزيج الصحيح من املدرسة واملسلك الذي يناسب طفلك
من ناحية ،ومن ناحية أخرى ،اإلهتامم بالخيارات اإليجابية بعد
املرحلة الثانية و /أو الثالثة .ميكنك أن تفعل الكثري بنفسك يف املنزل
استخدم هذه النصائح مع طفلك واجعل منه شخصا يختار بالوعي .حفز طفلك
عىل مناقشة النصائح مع املدرسني يف املدرسة ،أو أخ أو أخت أكرب  ،أو عم أو عمة،
 ....فهم يعرفون طفلك بطريقة مختلفة عنك

 Kخذ الوقت الكايف لتكتشف املدراس وتأكد بأنه ال يزال هناك وقت بعد اختيارك
لتبني عالقة مع املدرسة الجديدة و املسلك الجديد

أنظر واستمع اىل طفلك

أنت أكثر شخص يعرفه لمدة أطول .تحدثا سويا عن هذه األسئلة:

 Kماذا يحب أن يفعل طفلك ؟ أكمل:
 +طفيل يقيض ساعات ب...:
 +طفيل يشعر بالسعادة عندما...:
 +عيون طفيل تلمعان عندما...:
 +هذه هي التحديات التي يحبها طفيل...:

					
					
					

 Kما الذي يجيده طفلك ؟
هل يقوم بتجربة أشياء جديدة أيضا؟
األطفال ميكن أن يجيدون عدة أشياء أو يطورون أنفسهم ابعد من ذلك
 Kكيف يترصف طفلك؟
طفيل هادئ ،مبتهخ ،خجول ،متعب ،مبرسور ،متوتر ،غاضب ،خائف...,
 +عندما يرجع من املدرسة
 +يف عطلة نهاية األسبوع
 +يف حفلة يوجد فيها الكثري من الناس
 +عندما يلعب مع أو بدون أصدقاء
 +عندما يقوم بواجب منزيل أو يعمل للمدرسة
 +عندما لديه اختبار

