
 

 

 

 

 

 

 OKANبرنامج 

 

 : OKANبرنامج   من أجل من

 نحن نستقبلك بكل سرور في حال تلبيتك الشروط النظامية للتسجيل

 :استقبال الطالب

 سنة  18سنة  ودون  12/ديسمبر كانون األول/ للطالب بين عمر 31 من .1

 الوافدون الجدد الموجودين على االراضي البلجيكية من سنة دون انقطاع .2

 ليست اللغة الهولندية لغتهم األم أو لغة المنزلللذين  .3

 لمن لغته الهولندية غير كافية لحضور الدروس النظامية .4

 أشهر من دون عطلة فصل الصيف 9المدة القصوى  .5

بناء على طلب مقدم للمدرسة يمكن التنازل عن بعض الشروط للطالب ذوي الظروف  .6

 الخاصة

 :التسجيل

 يمكنك التسجيل على مدار العام 

 يجب أن توقع أوراق التسجيل من قبل ولي أمر الطالب أو الوصي عليه 

 من بلده األم الطالب ابراز البطاقة الشخصية وجميع الوثائق الدراسية التي حصل عليها 

 :الدروس

 دقيقة  50بعدها استراحة  12الى الساعة  8.30والثالثاء والخميس من الساعة  األثنين

 16.35الى الساعة  13ثم من الساعة 

  فقط 12الى الساعة  8.30الخميس من الساعة 



 األربعاء عطلة اليوجد دروس 

 

 ساعة دراسية في االسبوع منها موزعة كالتالي 28الطالب سيحصلون على 

 22 حيث يتم اعداد  )تحدث’استماع ’قراءة ’كتابة  (لنديةساعة دراسية لغة هو

 للتأقلم مع الحياة المدرسية اليوميةالطالب 

هنا يحصل الطالب على مفردات هامة في الجغرافيا والتاريخ والرياضيات 

 والفيزياء والموسيقا وعلم األحياء والتربية الفنية

 2 االديان الستة حيث يستطيع الطالب أختيار واحد من  ساعة دراسية دين

 البروتستانت-لروم الكاثوليك المعترف بها في مملكة بلجيكا وهي ا

 واألرثوذكس -االسالم  -اليهودية -األنجليكانية -

 

 4 حيث يتم التعرف  على جوانب الحياة في بلجيكا  ساعات دراسية اندماج 

التعامل تعلم احترام و المختلفة وتبادل اآلراء مع البعضوالتعرف على الثقافات 

 مع األفكار المختلفة.

 :الى مكان الدروس الموقع / إمكانية الوصول

 :العنوان التالي تقدم الدروس للطالب المقبولين علىس

KTA Brugge Rijselstraat 7  

 8200 Brugge 

 St-Michiels 

Coördinator Tony Demeyer: 050 38 82 88 / 0496 38 49 01 

 سيرا على األقدام من محطة القطار بروج.   دقيقة( 10)حوالي 

 :  OKANمامعنى 

دروس للقادمين  .Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomersهو أختصار ل  

 الجدد

يستقبل كافة القادمين الجدد الذين اليتحدثون اللغة الهولندية على كافة  OKAN*برنامج 

غة الهولندية في أسرع وقت ممكن.يتم ذلك من قبل أساتذة لال هموذلك لتعليم االراضي البلجيكية 

وذلك لمساعدتهم في الدخول على  مختصين يساعدون الطالب على تنمية مهاراتهم وابداعاتهم

 التعليم الثانوي فور انتهاء البرنامج

نعطي أهمية خاصة للحياة االجتماعية للطالب من أجل االندماج في  OKAN*أيضا في برنامج 

 من أجل المتابعة والدعم. وذلك يكون عبر أساتذة مختصين في التوجيه االجتماعي عالمجتم



 

 :لألتصال بنا على العنوان التالي

 KTA Brugge Rijselstraat 7  

 8200 Brugge St-Michiels 

 Okan@ktabrugge.be  

www.ktabrugge.be  

 Coördinator Tony Demeyer: 050 38 82 88 / 0496 38 49 01 
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 شكرا لكم
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