!Welkom op de site van OKAN Roeselare
مرحبا بكم في موقع أوكان روسالر
ماذا؟

?Wat

اوكان ( قسم استقبال القادمين الجدد الغير الناطقين بالهوالندية( هي دورة مكثفة لللغة الهوالندية لمدة
سنة كاملة ،نتمرن فيها على المهارات االربعة في اللغة الهوالندية :االستماع ،القراءة ،المحادثة والكتابة.
نريد ان تكون جاهزا لال لتحاق فيما بعد بالتعليم العادي.

?Wie
من؟
اذا كنت تبلغ من العمر  21سنة كحد ادنى ولم تتجاوز  21سنة في  12كانون االول/ديسمبر من السنةالجارية
انت تعيش في بلجيكا لمدة اقصاها سنة واحدةالهولندية ليست لغتك اال صلية -معرفتك لللغة الهولندية غير كافية لتتمكن من متابعة الدروس في التعليم العادي --انت مسجل لمدة  9أشهر كحد أقصى في مدرسة لغة التدريس فيها هي الهولندية -

اين؟

?Waar

تلقى الدروس في م س ك روسالر ،حرم طانط  .AKSM erRlRseoR tmatsucmacتقع مدرستنا في 86
هوغوفيريستسترات في روسالر  .تقع المدرسة بالقرب من محطة روسالر ،حيث تقف جميع الحافالت والقطارات.

الدروس

Lessen

تتابع الدرس لمدة  86ساعة في االسبوع.ـ  12ساعة هولندية
.ـ ساعتان رياضة
– ساعتان دين (الديانة الكاثولكية/البروتستانتية/االرثدوكسية/االسالم او االخالقيات
نحرص على ان تكون قادرا على متابعة الدراسة في المدارس العادية وتدير حياتك اليومية .لذلك فالدروس هي جد
تطبيقية ،ليست المعرفة (معرفة االشياء) لوحدها مهمة بل المهارات(فعل االشياء) كذالك مهمة .كما اننا نولي اهمية
كبيرة للسلوك .

+
ابتداء من كانون الثاني/يناير ،بعد عطلة السنة الميالدية ،تكون هناك مواد أخرى مثل العلو م ،الرياضيات ،المعلوميات ،الفرنسية او.االنجليزية ...وذلك إلعدادك احسن استعداد ممكن للجوء المدارس العادية

الجدول اليومي
االثنين،الثالثاء،الخميس،الجمعة:الدرس من س 9:19الى س 2

Dagindeling

استراحة الظهيرة من س  21الى س 21:29
الدرس من س  21:29الى س 22:19
االربعاء:

الدرس من س  9:19الى س21

خالل استراحة الظهيرة تجلس لتأكل في مطعم المدرسة ،يمكنك إحضار سندويتشاتك معك.

الواجب اداؤه

Kostprijs

لسنة دراسية كاملة في أوكان تدفع  229يورو تحصل بذلك على الدروس ،المالبس الرياضية
ومذكرة...الرحالت مدرجة فيها كذلك

تمارين

Oefeningen

هذا الرابط مهم جداwww.hettaalbad.be:

تم إنشاء هذا الموقع خصيصا لغير الناطقين بالهولندية ،الذين يريدون أن يتمرنوا في المنزل أو أثناء العطالت .توجد في
هذا الموقع تمارين عديدة يمكن للطالب أن يحلها بشكل مستقل
انشأ جناح اوكان هذا الموقع للتمارين ،بالتعاون مع أوكان كورتريك و( TN1الهولندية كلغة ثانية) التابعة لمدرسة المساء
و.CVO Drie Hofsteden

بعد قسم االستقبال
الهدف من سنة االستقبال هو تمكين الطالب من االلتحاق بالتعليم الثانوي العام بشكل سلس .يلتحق معظم التالميذ بعد سنة
أوكان بمدرسة ثانوية .يبحث جميع المدرسين معا مع الموجهين للتالميذ وس ل ب BLCالى التخصص الذي يناسبك،
ناخذ بعين االعتبار النتائج التي حصلت عليها،كفاآتك،سلوكاتك المدرسية واهتماماتك

Na de onthaalklas

نوجه التالميذ االخرين الى ف د أ ب ،BADCس د ؤ BACتذهب الى المدرسة خالل جزء من اليوم وتذهب الى الشغل
في الجزء االخر
نبحث معا على احسن تخصص دراسي.
تسجيل؟

?Inschrijven

يمكنك التسجيل طوال السنة الدراسية .من اال فضل ان يأتي التلميذ مع احد الوالدين أو مسؤولماذا تحضر معك؟
جواز السفر أو بطاقة الهوية (الخاص بك وبوالديك)دبلوم وشهادات التعليم التي حصلت عليها في بلدك.-معلومات طبية من بلدك (مثل بطاقة التطعيم)

االتصال

Contact

-لمزيد من المعلومات يمكنك دائما المجيء الينا او االتصال بنا عبر الهاتف أو عن طريق بريد إلكتروني

MSKA Roeselare
Hugo Verrieststraat 68
8800 Roeselare
051 22 62 39
okan@mskaroeselare.be

Coördinator OKAN: mevrouw Leslie Moineau

منسقة اوكان :السيدة ليسلي موانو

امال الى حين!

