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  ستيد؟ساله ا 18آيا   
برای شما  مکتبيعنی اينکه ديگر رفتن به  برای شما اجباری نيست.* تعليمدر اين صورت ديگر 

  اجباری نيست.  
 

ی متوسطه شويد در دورهساله می 25ای که در آن توانيد تا آخر سالی تحصيلیاما با اين حال شما می
  مشغول به تحصيل باشيد.  

 

بزرگساالن  تعليمیهای در دوره را دنبال کنيد. تحصيلی بزرگساالن پروگرامتوانيد همچنين می
  ای را به عنوان سرگرمی دنبال کنيد.کسب کنيد و يا دوره ديپلومرا ياد بگيريد، يک  کارتوانيد يک می  

 

  امکانات زيادی وجود دارد.  
  دنبال کنيد. يکجاتوانيد با هم ها را میها و رشتهاکثر اين دوره  

 

زمان ها و مّدتهای آنها، هزينهها و رشتهی محتوای برخی دورهدرباره معلوماتیدر اين بروشور 
توانيد انجام بدهيد و چه نوع ها چه کارهايی میهر يک آمده است. همچنين با اين دوره و رشته

  مندرج در اين بروشور کلّی است. شود. معلوماتبه شما داده می نامهشهادت  

 

 

در »  تواند من را کمک کندچه کسی می«به جواب سوال  بيشتر داريد، معلوماتچنانچه نياز به 
 مراجعه کنيد. 4ی صفحه  

 

جهت کمک به شما اين بروشور به چند زبان ترجمه  قرار دارد. ..wwwاين بروشور در وبسايت ما 
توانيد ه با کليک روی آن میها ذکر شده است کی آنالين لينک برخی وبسايتدر اين نسخه شده است.
  ی يک موضوع کسب کنيد.بيشتری درباره معلومات  

 

 فقيت!ؤبا آرزوی م  
 

 

 https://www.vlaanderen.be/leerplicht‐*برای معلومات بيشتر در مورد تعليم اجباری: 

schoolplicht‐en(اين بخش بايد زير صفحه قرار گيرد)   
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 ؟استندها مهم کدام سؤال .1  
  ؟انتخاب کنمچه چيزی بايد   

   

 

 را مشاهده کنيد). 10کنند (توضيحات ص. کمک می کارنتخاب رشته يا ی اوجود دارند که شما را در زمينه ابزارهای رايگانی  

  انتخاب کنيد. کورس رايا  مکتبپس حاال يک  ايد؟ای را انتخاب کردهيا رشته کارآيا يک   

   است. بزرگساالن تعليم هایدر مورد رشته معلوماتیاين بروشور حاوی 
  دنبال کنيد.   يکجاتوانيد با هم ها را میها و رشتهاکثر اين دوره

ی مورد نظر يا دوره محتوای رشته
  چيست؟

و برخی  ساينسیها بيشتر برخی رشته مضامين .خواهد شدداده  هاصنفی برگزاری شود و نحوهداده می تعليمی آنچه به شما درباره معلوماتی
  شرکت کنيد. های شبانهصنفتوانيد در گاهی اوقات می است. تئوریهای ديگر رشته  

گشايد رسانی و يا درهای خود را برای عموم میاطالع مکتبوزهايی که آن مراجعه کنيد، در ر مکتببيشتر به وبسايت  معلوماتراهنمايی: برای 
  توانيد هر سؤالی که داريد بپرسيد.می کورسيا  مکتبهنگام صحبت با  به آنجا برويد و يا يک وقت مالقات بگيريد.

  خوانيد...بايد بگذرانيد، و اينکه آيا تمام روز يا شبانه درس میاين بستگی به پروگرام تعليمی شخص شما دارد: تعداد سمسترها که    خواهد کشيد؟ طولچه مّدت  

 شود.  تشکيل می کريديت 60ساله از ام تعليمی يکيک پروگر وجود دارد:» کريديت«در تحصيالت عالی چيزی به نام   

  مختلف مقايسه کنيد.    مکاتبو  هاکورسزمان يک دوره را در مّدت
يا رشته روی  تعليمیی تمرکز دوره

بعد از گذراندن آن چه کاری  چيست؟
  توانم انجام بدهم؟می

 تواند افراد را برای تحصيالت باالتر و يا شروع کار آماده کند.  ی تحصيلی میيک دوره

  آيا رايگان است يا بايد پرداخت کنم؟  
   دارد؟ هزينهچقدر 

های رايگان نيز وجود دارند، مانند ها و پروگراماما دوره ها را پرداخت کنيد.ر و کتابی مواد درسی، لوازم کار، البسه کا، هزينهاغلب بايد فيس
Parkoer  که سازمانIN‐Gent vzw  دوره6کند (ص. میبرگزار ،( هايی کهVDAB ص. برگزار می) و مراکز تعليمی پايه يا همان 7کند (CBE 

  ).9تا  8(ص.   
 راهنمايی:  

  گيرد کسب معلومات کنيد.کسانی تخفيف تعلق میدر مورد اينکه به چه  -  

بپرسيد که آيا  است. 25اين يک نوع کمک مالی از طرف دولت به جوانان زير  ) سؤاالتی بپرسيد.groeipakket» (پکيج ترقی«در مورد  -
   groeipakket.beشود يا خير.را قطع می» پکيج ترقی«

  .سّن، نوع سند اقامت، سطح زبان، سطح تحصيلها استند: شرايط اين  شرايط پذيرش چيست؟
 شود.داده می ديپلوم، شهادتنامه و يا ليسانسبه شما يک   کنم؟کسب مینامهشهادتچه نوع

به  کشور خودمآيا تجربيات و تحصيالت 
  آيد؟حساب می

ی و يا تجربه ستاژی داده شده است؟  آيا دوره تعليمچه جيزهايی به شما  ايد؟رفته مکتبچه مّدت کنند.میتجربيات و تحصيالت شما نقش مهمی ايفا 
تحصيلی کشوری خودتان يا  اسنادها و شهادتنامه ايد؟ی متوسطه را در کشور خودتان کسب کردهی دورهيا شهادتنامه ديپلومآيا  ايد؟کاری هم داشته

 ته باشيد.دسترس داشدر را  بلجيم  
 راهنمايی:  

شود شود که در آن ذکر میداده می سندیدر اين صورت به شما  کنيد. تأييداز کشور خودتان درخواست نامه شهادتتوانيد برای يک گاهی می -
خيص بدهد که تواند تشهم میی اين سند کارفرمای شما با ارائه شود.) میبلجيم هالندیدر فالندرن (قسمت  نامهشهادتشما معادل کدام  نامهشهادت

 ارائه دهيد:  Naric Vlaanderenرا بايد به سازمان نامه سازی شهادتدرخواست معادل داريد. اینامهچه نوع شهادت

 .instantie#onderwijsinstelling‐andere‐of‐naric‐bij‐aanvragen‐aricvlaanderen.be/erkenninghttps://www.n آيا در

Gent سازمان  کنيد؟زندگی میIN‐Gent vzw  تواند به شما در اين زمينه کمک کند.     می   

  

 توانم تحصيل کنم؟می کورسدر کدام 
کسب نامه شهادتتوانم يک چگونه می

 کنم؟

  

 معلوماتاين بروشور  10تا  5و  15تا  11های دارند. در صفحه ی تحصيلادامههای تحصيلی مخصوص افرادی است که قصد برخی از دوره
  مفيدی در اين زمينه ذکر شده است.  

ی انتخاب کنيد که امکان ادامهای اين صورت بايد رشته در شويد.ی متوسطه برای تحصيالت باالتر آماده میعالوه بر اين، با گذراندن دوره
 تحصيل را فراهم کند.  

  ).8خود را تقويت کنيد (ص.  هالندیتوانيد زبان )، میNT2ان است (تزبان دوم هالندی، که هالندیهای زبان با گذراندن دوره

دائم خيلی  کار)، احتمال پيدا کردن يک 7بگذرانيد (ص.  تعليم کاریی دوره يک ) و8داشته باشيد (ص.  هالندیزبان  وقتی شناخت خوبی از   دائم پيدا کنم؟ کارتوانم از چه طريق می

اين  10و  9های  در صفحه توانند برای شما جالب باشد.) نيز می6(ص.  Parkoer پروگرام) و يا 5(ص.  ادغام اجتماعی پروگرام باالست.
 مفيدی در اين زمينه ذکر شده است. معلوماتبروشور   

 را بخوانيد. 15تا  11های کسب کنيد؟  مطالب صفحه نامهشهادتآيا شما هم قصد داريد يک   

 

 کند تا انتخاب کنيد.به شما کمک می Okanمسئول شما در   کند؟ کمکتواند مرا چه کسی می  

 De Stap‐Leerwinkelتوانيد به سازمان سؤالی داريد، می های ديگرهای تحصيلی و کورسدوره یاگر درباره

Vlaanderen‐Oost  ،مراجعه کنيدinfo@destapgent.be ،092337515ی ، در کتابخانهDe Krook  ،حضور دارد
  شد.های الزم ارائه خواهد عالوه بر اين به شما راهنمايی .Miriam Makebaplein 1, 9000 GENTدّوم، به نشانی  طبقه  

   

بزرگساالن و يا های مخصوص ، دورهParkoer پروگرام، هالندیزبان  هایصنفادغام اجتماعی، ی اگر درباره
، gent.be‐info@inمراجعه کنيد، Gent vzw‐IN توانيد به سازمان سؤالی داريد، مینامه سازی شهادتمعادل

092657840.    
Kongostraat 42, 9000 Gent. های الزم ارائه خواهد شد.عالوه بر اين به شما راهنمايی    
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https://www.integratie‐) مراجعه کنيد:  inburgeringه وبسايت ادغام اجتماعی (ب کنيد؟زندگی نمی Gentآيا در 

inburgering‐inburgering.be/nl/landingspagina   
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 ادغام اجتماعی چيست؟ پروگرام .2  

 انتورپندر شهر  Atlas، سازمان Gentدر شهر  IN‐Gent(سازمان  شود.) برگزار میAgentschap Integratie en Inbugering( ادغام اجتماعی و شهروندیمؤسسه از سوی  پروگراماين  - محتوا
  ).بلجيم زبانهالندیادغام اجتماعی در تمامی شهرها و نواحی بخش مؤسسه و   

 
 را تنظيم کنيم که متناسب شما باشد. پروگرامیکوشيم تا همراه با شما در اين قرارداد می ) امضاء کنيد.inburgeringscontract( قرارداد ادغام اجتماعیها بايد يک برای گذراندن دوره -  

 
 چهار بخش خواهد داشت: 01/01/2022های مختلفی تشکيل شده و از تاريخ ادغام اجتماعی از بخش پروگراميک  -  

 
  )،A2و  A2شود و در سطح ناميده می NT2(که  هالندیزبان  صنوف ‐  
  شود.، تدريس میاستيدخودتان و يا زبان ديگری که شما به آن مسلط  زبان مادری) به MO( بلجيمآشنايی با کشور ی دوره ‐  

توانيد انتخاب کنيد همچنين می کند.معرفی می VDABهای شما پاسخ بدهد و شما را به به سؤال پروگرامکند در طول اين تالش می دوسيهراهنمايی فردی (يک شخص به عنوان مسئول  ‐
 ای بخوانيد.)ی تحصيل بدهيد و يا رشتهکه ادامه  

 اجتماعی) و يا فعاليتی که باعث فعال بودن شما در جامعه شود (مشارکت اجتماعی). روابطاز طريق آن بتوانيد با افراد ديگر آشنا شويد ( را انتخاب کنيد که فعاليتیتوانيد شما می ‐
هايی را انجام دهيد (در فعاليت) buddyی کاربينی انتخاب کنيد، و يا با يک راهنمای اجتماعی (، يک دوره، اوقات فراغت)، رضاکاریاسپرتتوانيد يک سرگرمی (همچنين می

  ی اوقات فراغت، کاريابی)، و...زمينه  
) و هالندیزبان  صنوفو  بلجيمی آشنايی با کشور ها (برای دوره، برای بعضی از بخشامتحان معافيتتوانيد با گذراندن يک همچنين می دنبال کنيد. يکجارا  پروگرامهای توانيد تمامی بخششما می -

 دريافت کنيد. معافيتوقت ل اشتغال يا تحصيل تماميا به دلي  
  شوند.ها و يا روزهای شنبه برگزار میدر طول روز، شب صنوف -

  انفرادی شما دارد. پروگرامبستگی به  - زمانمّدت
  شما دارد. هالندیزبان  پروگرامزمان بستگی به مّدت مّدت برد.زمان میشود که حدوداً چقدر در آغاز قرارداد به شما گفته می

دوره متمرکز 
   است بر:

  کنيد. بلجيمکند تا زودتر احساس راحتی در اين به شما کمک می .زبانهالندیی ها و خدمات موجود در يک شهر يا منطقه(فالندرن) و سازمان زبان بلجيمهالندیی آشنايی با جامعه -  
 مشارکت کنيد.شويد تا به صورت فعاالنه در جامعه شما آماده می -  
  ی اين بروشور را مطالعه کنيد).بيشتر ادامه معلوماتيا تحصيل کنيد (برای  ی شغلی بخوانيد و، يا يک رشتهادامه دهيد هالندیتوانيد به يادگيری زبان می پروگرامبعد از گذراندن اين  -

  ادغام اجتماعی رايگان است. پروگرام 2021مبر دس 31تا تاريخ  - هاهزينه  

   جامع و مفيدی در اين باره روی وبسايت موجود است). معلومات .يورو برای تمام پروگرام 360( پرداخت کنيد پروگرامبايد برای اين  2022از سال  -

 باشد. 18يا باالی  18سّن شما  - شرايط پذيرش  

 به بعد) 2022ثبت شده باشيد (از سال  بلجيماحوال  خارجی و يا دفتر ثبتدر دفتر ثبت اتباع  -  

 .شودهای زبان و شهروندی شامل حال آنها میهايی باشيد که گذراندن دورهاز گروپ -  
) هميشه پاسخ inburgeringعی (های ادغام اجتمادر صورت دريافت نامه در خصوص دوره شود.ارسال می اینامهدر اين صورت به شما  باشد. اجباریبرای شما  پروگراماحتماالً گذراندن اين  -

  کنيم.  آن وقت همراه با شما وضعيت را بررسی می آن را بدهيد.

 های مندرج در قرارداد اجتماعی را با موفقيت گذرانده باشيد.برای دريافت آن بايد تمامی بخش شود.داده می ادغام اجتماعی نامهشهادتبه شما   نامهشهادت  
  به آن نياز داريد). بلجيمايد (برای دريافت تابعيت شده جامعه ادغامدهد شما با است که نشان می یسندادغام اجتماعی  نامهشهادت  

 

 را مشاهده کنيد). 10(توضيحات ص.  Parkoer پروگرام مشخص برای جوانان و نوجوانان وجود دارد: پروگراميک  بيشتر معلومات  

 بيشتر در مورد ادغام اجتماعی: معلومات  

 

 7MdFodbQ‐https://www.youtube.com/watch?v=8Bکنند: که افراد تجربيات خود را مطرح می هايیکليپ  

 

 inburgering‐inburgering.be/nl/landingspagina‐s://www.integratiehttpادغام اجتماعی:   

 

 jou/inburgeren‐gent.be/voor‐https://www.inهای مختلف): به زبان کليپ( Gentدفتر ادغام اجتماعی شهر   

 

 کند:ها کمک مینيز در اين زمينه Gentشهر  باشندگانبه  IN‐Gent vzw سازمان  

 Gentدر  صنوفتوانيد در اين زندگی نکنيد نيز می Gent؛ همچنين در صورتی که در NT2موسوم به  صنوفلندی نيست (اشان هلندی برای افرادی که زبان مادریاه صنوفبرای  نويسینام -
 شرکت کنيد)،  

 ) تحت برخی شرايط،UTC» (هابرای زبان پوهنتونمرکز «بورسيه برای  -  

 لندی،اين کردن زبان هرتم -  
  شود)؛لندی داده میالندی (به شما يک سند در خصوص شناخت شما از زبان هاتست تشخيص سطح زبان ه -  
 سازی مدرک تحصيلی  معادل -   
  اند،شده بلجيمهايی که تازه وارد برای بچه مکتبپيدا کردن  -  
 در آغاز دوره، اطفالا کردن مرکز نگهداری از کمک برای پيد -  
  راهنمايی در خصوص تحصيالت عالی -  
  معاشرت و مالقات با ديگران، گذراندن اوقات فراغت، و غيره -

  .gent.be‐https://www.in ،gent.be‐info@in  ،092657840/تماس بگيريد،  Gent vzw‐INبا سازمان  کنيد؟زندگی می Gentآيا در  - کمک  
 .Kongostraat 42, 9000 Gent   

 

 inburgering‐inburgering.be/nl/landingspagina‐https://www.integratieمراجعه کنيد:   Inburgeringبه وبسايت  کنيد؟زندگی می بلجيمزبان لندیای هآيا در جايی ديگر در منطقه -  

 

 

 

 



6  
 

   چيست؟ Parkoer پروگراماز منظور  .3

 محتوا

  

ی و منطقه بلجيمدر اين دوره با  ) برای نوجوانان و جوانان است.MO( بلجيمآشنايی با کشور ی دوره - 
دهيد و با دوستان جديدی آشنا ی انجام میهای گروپدر اين دوره گردش شويد.آشنا می بلجيمزبان لندیاه

 شويد.  می  

 

شما را ياری  ،شماست یدوسيهاگر در طول اين دوره سؤال داشته باشيد، يک شخص که مسئول  -
  رساند.می  

خود در  یشود و شما همچنان با مسئول دوسيهع نمیاين راهنمايی انفرادی بعد از گذراندن دوره قط
 تماس خواهيد بود!  

 

 معلوماتم اجتماعی مشارکت کنيد (برای ادغا پروگرامتوانيد در يک می Parkoer پروگراماز طريق  -
  مراجعه کنيد). 5ی ادغام اجتماعی به صفحه پروگرامی بيشتر درباره  

 

  تابستان) رخصتیعيد پاک يا  رخصتی( رخصتیهفته در دوران  2به مّدت  - زمانمّدت  
 

اين دوره برای زندگی  مختلف همراه با جوانان و نوجوانان. هایسازمانو  بلجيمی جامعهآشنايی با  -   دوره متمرکز است بر:
  مفيد است. بلجيمشما در   

 

 

 رايگان - هاهزينه

 

  ی اروپا باشيد.از اتحاديه خارجسال و از کشوری  19تا  17ی سنّیبايد در رده - شرايط پذيريش  

 

در اين صورت نام شما در يک لست  ستيد؟منتظر جواب آن اايد و پناهندگی کرده تقاضای بلجيمآيا در  -
ادغام  پروگرامشما هنوز حق گذراندن  هنوز مشخص نيست. بلجيماقامت شما در  شود.انتظار وارد می

  توانيد دنبال کنيد.  را می Parkoer پروگراماجتماعی را نداريد اما 

 شود:داده می سندبه شما اين  نامهشهادت
ادغام اجتماعی را با  پروگرامبخشی از  سندبا داشتن اين  .بلجيمآشنايی با کشور  نامهشهادتيک  -

  ايد.موفقيت گذرانده  

 گيرد.ادغام اجتماعی تعلق می نامهشهادتلندی را نيز تمام کنيد، به شما يک ازبان ه A2 صنفوقتی 

 سالگی کسب کنيد. 18توانيد از سن ادغام اجتماعی را می نامهشهادت  

 

 Parkoer امپروگر بيشتر معلومات  

gent.be/parkoer‐https://www.in   

 

 https://www.youtube.com/watch?v=xSd1qGfsCR8: کليپ  

 

 

  Parkoer پروگرام کمک  

gent.be‐parkoer@in  
0483 41 30 62   

IN‐Gent vzw, Kongostraat 42, 9000 Gent  
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  چيست؟ کاریی افزايش مهارت و دوره کاری تعليمیی دوره .4

  شويد. کارشود تا بعد از آن هر چه زودتر مشغول به داده می يادو يا تخصص  حرفهبه شما يک  - محتوا  
  بخوانيد: کاریی توانيد يک رشتهدر اين مراکز می -  

 (CBEپايه ( تعليممرکز  -  

  )CVOبزرگساالن ( تعليممرکز  ‐  
- VDAB  تعليم کاری(سازمانی فالمانی برای ياری به کارجويان و  کارجويانبرای،(    
- Syntra  ...و ،   

 

  شود.ها و يا به صورت آنالين برگزار میدر طول روز، شب مضامين -  

 معلوماتد:  در اين بروشور يستامند القهع هوايیليس، وزارت دفاع و يا شرکت و، پاطفاء حريق) مانند uniformberoepen» (يونيفورمی کارهای«موسوم به  کارهایاگر به (
  stap.php‐wijze‐https://www.destapgent.be/materialen/brochure_de.آمده است: » قدم هوشمندانه« قسمتبيشتری در 

 تواند از چند ماه تا چند سال طول بکشد.يک دوره می  زمانمّدت

 داريد. کار دايمیيدا کردن پانس بيشتری برای بعد از گذراندن دوره چ - دوره متمرکز است بر:

موسوم  کارهای: معلوماتجهت  است يا خير. knelberoepenجزء  کارو ميزان نياز به آن دارد و اينکه آيا اين  کارتوانيد کار پيدا کنيد، بستگی به نوع می به سرعتاينکه چقدر 
  توانند پيدا کنند.سختی نيروی کار برای آن میبه کارانصاحبکه  کارهايی استند knelpuntberoepenبه   

 

  است. رايگانبرای کارجويان  VDABهای تمامی دوره - هاهزينه  

های رسمی را دنبال کنيد، يکی از دوره VDABاگر از طريق  مراجعه کنيد) نيز دنبال کنيد. 14، به ص. نرسينگعالی (مانند هايی در تحصيالت توانيد رشتهمی VDABاز طريق 
VDAB کند.های آن رشته را پرداخت میهزينه   

 

 پايين باشد. تانمعاشدريافت کنيد، برای مثال اگر  تخفيفتوانيد می )CVOبزرگساالن ( تعليممرکز در  -  

 

  .تخفيف نيستامکان درخواست  يکسان نيست. تعليمیی ی هر دورههزينه Syntraدر  -
 اقامتی اسناد - شرايط پذيرش  

    

  کنيد. نويسینام کارجوبايد خود را به عنوان  بدانيد. ابتدايیلندی را در سطح اسال سّن داشته باشيد و زبان ه 18بايد باالی  VDABدر  تعليمیی برای گذراندن يک دوره -  

 

را  کاریهای دوره ) CVOبزرگساالن ( تعليممراکز توانيد در يکی از سالگی می 15ی متوسطه را گذرانده باشيد، از سّن سالگی و در صورتی که دو سال از دوره 16از سّن  -
 بگذرانيد.  

اجباری نيست و  مکتبرفتن به  سالگی ديگر 18از سّن  رای شما اجباری است.ی متوسطه) همچنان ب(دوره مکتبها شبانه است... چون که در اين سّن رفتن به البتّه اين دوره
  و متوجه بشويد.الندی را خوب گپ بزنيد را دنبال کنيد. بايد زبان ه صنوفتوانيد در طول روز می  

 

 کاميابی متوسطه داشته باشيد و يا در امتحان ورودی و يا امتحان اثبات مهارت م دورهوها بايد ديپلبرای برخی از دوره سالگی شروع کنيد. 18توانيد از سّن می Syntraدر  -
 شويد.  

 

 گيرد:تعلق می اسنادبه شما اين  نامهشهادت
  شودم داده میويا ديپل ليسانسبه شما يک شهادتنامه،  -

  شود:یداده م يادبه شما اين موارد نيز  VDABدر  کاریی در کنار دوره بيشتر معلومات  

 )،کارلندی (آمادگی برای يک ازبان ه -  
 ،کاری انتخاب يک نحوه -  
 ی پيدا کردن کار،نحوه -  

های کوتاه در برخی دوره نامهشهادتی) کسب کنيد، و يا ليسانس حرفويا چهارده پاس  سندتوسطه يا تحصيالت عالی (ی مم دورهوتوانيد ديپلمی VDABدر  OKOTاز طريق طرح 

 www.vdab.be/opleidingenمراجعه کنيد به: ).  secundair‐na‐secundairلندی موسوم به اها (در زبان هرشته  

 را وارد کنيد. OKOT کلمهوجوی در قسمت جست  

 

  :VDABسايت 
 https://www.vdab.be/anderstalig   

https://www.vdab.be/opleidingen   

 

 

 https://www.vdab.be/englishبه زبان انگليسی:  VDABسايت   

 

 

  : CVOسايت 
aanleren‐vaardigheden‐ict‐of‐taal‐een‐beroep‐https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/een   

 

 

  :Syntraوبسايت 
/mvl.be‐/www.syntrahttps:/   

 

 

  نکات کلی:  
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  ):De wijze stap» (گام هوشمندانه«بروشور 
stap.php‐wijze‐https://www.destapgent.be/materialen/brochure_de  

    

 

 مراجعه کنيد). 6و  5های صفحه معلوماتکند (به به شما کمک می IN‐Gent vzwکنيد، در اين صورت سازمان را دنبال می Parkoerيا  های ادغام اجتماعیدورهاگر  - کمک  

- De Stap‐ Leerwinkel Oost‐Vlaanderen:  
 www.destapgent.be   

  Syntraو  VDAB، و (CVOبزرگساالن ( تعليممرکز  ‐ 
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  لندی وجود دارند؟ازبان ه صنوفچند نوع  .5
 NT2زبان را  برای همين اينطور صنوف شان نيست، بلکه زبان دّوم آنهاست.لندی زبان مادریابرای افرادی است که زبان ه صنوف - محتوا

 زبانان).لندی برای خارجیاناميم (يعنی زبان همی  

 

ی در هالندالفبا (خط التينی)،  تعليم صنوفدر چند سطح وجود دارد، مثل  صنوف شود.داده می تعليملندی در مراحل مختلف ازبان ه -
 B2ی در سطح هالند(از چهار بخش تشکيل شده)،  B1ی در سطح هالند)، 1.2 سمستر( A2ی در سطح هالند)، 1.1 سمستر( A1سطح 

 .  C2)، و 4.2 سمستر( C1ی در سطح هالند)، 3.2 سمستر(  

 

 پوهنتون، (CBEپايه ( تعليم، مرکز (CVOبزرگساالن ( تعليمکنند، مانند مرکز ها را برگزار میمختلفی اين دوره هایکورسو  مکاتب
UCT و ،VDAB.   

 

 کشد.ساعت طول می 4تا  3 بارشوند و هر در طول روز، به صورت شبانه و گاهی در روزهای آخرهفته برگزار می صنوف -  

 

گرفته  تست تعيين سطحو احياناً  تست منطق از شما يک ی مناسب پيدا کنيد.کند تا يک دورهیبه شما کمک م IN‐Gent vzwسازمان 
  شود.می  

  کنيم.ی معرفی میهالندزبان  مکتبو يا به يک  نويسینام صنوفما شما را در 

است  بارای يک ای که هفتهزودتر از دوره شود، برگزار بارای چهار يا پنج ای که هفتهدورهتواند متفاوت باشد.زمان دوره میمّدت - زمانمّدت
 رسد.به اتمام می  

را ياد الفبا يک سال.  اگر الزم باشد که اّول  CBEسه ماه و در  CVOکشد، در يک ماه طول می UCT پوهنتوندر  A1ی يک دوره -
  ) را به اتمام برسانيد.A1کشد تا اولين سطح زبان (سال طول می 2.5بگيريد، 

 شود.داده می ياد زندگی روزمّرهی برای استفاده در هالندبه شما  -   تمرکز است بر:دوره م

برای شرکت در اين  شود.داده می کار يادی را برای انجام يک هالندبه شما زبان  VDABی در هالندزبان  صنوف: معلوماتجهت  -
  مراجعه کنيد). 7به ص.  VDABی بيشتر درباره معلوماتی داشته باشيد (برای هالندبا زبان  ابتدايیآشنايی بايد  صنوف

   و هر دوره متفاوت است.  مکتبهای هر هزينه - هاهزينه
 ) کمتر خواهد بود.هازبان تعليم پوهنتونمرکز ( UCTدر  نويسینامی داشته باشيد هزينه بورسيهاگر  -  

   شود.تخفيف داده می نويسینامهای بخواهيد که آيا در هزينه کورساز اين 

 دنبال کنيد.    مکتبتوانيد در کنار ی را میهالندزبان  ) را بگذرانيد. صنوفNT2ی (هالندزبان  صنوفتوانيد می سالگی 16از سّن  - شرايط پذيرش  

 اقامتی اسناد -  

ی را هالند صنوفمراجعه کنيد و ببينيد که آيا شما حق گذراندن  Wegwijs in Gentبه وبسايت  قانونی نيست؟ بلجيمآيا اقامت شما در 
  http://wegwijsingent.be/taalداريد يا خير:  

  شود.جداگانه برای هر بخش) داده می يسانسل(و يا يک  ليسانسبه شما يک  نامهشهادت

 های مختلف:فهرست سطح بيشتر معلومات

‐%20nieuwe%20ERK‐gent.be/sites/default/files/overzicht%20niveaus%20NT2%20‐https://www.in

berg.pdf   

 

 :IN‐Gent Vzwاز طرف سازمان  معلومات  
leren‐nederlands‐je‐jou/nederlands/wil‐gent.be/voor‐https://www.in   

 

  :تمرين کنيد يا ياد بگيريدی هالندتوانيد زبان شما همچنين در اوقات فراغت می
nenjou/nederlands/oefe‐gent.be/voor‐https://www.in   

 زبان)،یهالند(تبادل ايميل با يک  ایدوستان مکاتبه ‐  

 زبان تمرين کنيد).یهالندآنالين با يک معلّم  ی را در يک گروپهالندتوانيد زبان (می آنالينی مکالمه -  
 ی)،هالندهای موجود برای تمرين زبان ن و وبسايتوفيليهای تدر مورد اپليکيشن های مختلفراه( خانهدر ی هالندتمرين زبان  -  
- bar‐Open  ياkoffieklets )بيشتر به وبسايت  معلوماتبرای کسب  ی).هالندبه زبان  و مکالمه گپهای پگرو‐https://in

tijd‐vrije‐en‐jou/ontmoeting‐gent.be/voor .مراجعه کنيد   

- Samen Gentenaar  گردش در شهر)Gent  اين شهر، برای آشنايی با شهر و با يکديگر و در عين حال  باشندگانبا يکی از
 مراجعه کنيد. gentenaar‐gent.be/samen‐https://inبيشتر به  معلوماتبرای  ی).هالندتمرين زبان   

 

  ،gent.be‐info@in ،092657840، وبسايت Gent vzw‐INسازمان  کمک  
Kongostraat 42, 9000 Gent.  
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6. Wat kan ik volgen voor persoonlijke ontplooiing? 
 توانم دنبال کنم؟هايی میشخصی چه دوره ترقیبرای رشد و  .6  

 جهتمندی، برای کارتان، برای آماده شدن لندی را از روی عالقهاخواهيد زبان هايد و میرفته مکتببه  است که مدت کمیآيا  - محتوا
در اين  خواهيد ياد بگيريد؟می دريوریبزرگساالن) و يا برای آماده شدن برای امتحان تئوری  تعليم(مرکز  CVOای در دوره

 https://www.ligo.be/را دنبال کنيد:  صنوف )CBEپايه ( تعليممرکز توانيد در صورت می  

مپيوتر، امتحان ارجی، آشنايی با جامعه، کار با کهای خ، زبانالجبربگذرانيد:  هاهايی در اين زمينهتوانيد دورهدر اين مرکز می
 تئوری، و... دريوری  

 

CVO(‐https://dataبزرگساالن ( تعليممرکز در  -

onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst?n=4&hz=true&hs=317+417&f=gent   

سپانيايی، پولندی، ه، انگليسی، فرابگيريد (برای مثال فرانسوی زبان خارجیرا ياد بگيريد، يک  مپيوترکار با کتوانيد: شما می
  پزی، و.... دنبال کنيد.ی خياطی، نجاری، شيرينیمثل دوره هايیدورهرکی، و...)، وروسی، عربی، ت  

    

رسامی، ی های خالقانه داشته باشيد و استعدادهای هنری خود را پرورش دهيد (برای مثال، دورهآيا تمايل داريد که فعاليت -
يا » وقتهنر پاره تعليم«موسوم به ( آکادمی هنررا در يک  صنوفتوانيد اتر، نواختن ويولن، و...)؟ در اين صورت میعکاسی، تي

 https://www.academiegent.be/) دنبال کنيد، DKOهمان   

 

فالمان  مکتب«توانيد در را سرپرستی کنيد؟ در اين صورت می کمپينگيا  های اسپرتپروگرامشويد، خواهيد ترينر اسپرت آيا می -
  دوره ببينيد: ) Vlaamse Trainersschool( رانترينبرای 

/bijscholen/opleidingen‐en‐sportbegeleiders/opleiden‐en‐https://www.sport.vlaanderen/trainers   

 

ی ساختن اشياء ، دورهmindfulnessموسوم به » آگاهیذهن«ی دنبال کنيد (مانند دوره تعليمیکوتاه  پروگرامآيا تمايل داريد يک  -
برای بخش بزرگساالن  فرهنگی-اجتماعی هایپروگرامتوانيد از خيلی از گردی، و...)؟ در اين صورت، شما میبا سراميک، طبيعت

 مند شويد.بهره  

  خصوصی.   هایپروگرامی بسيار زيادی ممکن است، همچنين هادوره

 بستگی به هر دوره دارد - زمانمّدت

دوره متمرکز است 
   بر:

 شخصی ترقیرشد و  -

در  فيس پرداخت کنيد.ها بايد برای اکثر دوره) CBEيا همان » پايه تعليممرکز «ها رايگان است (برای مثال در برخی از دوره - هاهزينه
  پذير است.برخی موارد تخفيف امکان

 سال باشد 18سّن بايد  - شرايط پذيرش  

  توانيد زودتر نيز شروع کنيد.اغلب می CVO) و Deeltijds Kunstonderwijs» (های هنریوقت در رشتهپاره تعليم«در  -

 گيرد:تعلق می اسنادبه شما يکی از اين  نامهشهادت

  حضور در جلسات، و... ليسانسپايان يک بخش از دوره،  ليسانس، ليسانسنامه، يک شهادت -

 :De Stap ‐ Leerwinkel Oost‐Vlaanderen بيشتر معلومات  

ontplooiing.php‐https://www.destapgent.be/vol/persoonlijke  

  ، De Stap ‐ Leerwinkel Oost‐Vlaanderen کمک
info@destapgent.be  
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 مفيد معلومات .7  

    

 رساندن به ديگران ياریو  تجربهبرای کسب رضاکاری  -  

 رضاکاری استخدامی: هایپيام  

https://eportfolio.vrijwilligerspunt.stad.gent/home   

 برای کسب درآمد محصلیکارهای و يا  هارخصتیکار در  ‐  

tudentenstudies/jobs‐je‐tijdens‐gent/werken‐https://stad.gent/nl/student   

 

 Onderwijskiezer.beدر  کارانتخاب رشته يا ی وجود دارند که شما را در زمينه ابزارهای رايگانی ‐
 https://www.onderwijskiezer.be/v2/index.php کنند کمک می  

 VDAB.be /https://www.vdab.beو يا روی وبسايت   

 و  

me‐bij‐past‐job‐https://www.vdab.be/welke   

 

در وبسايت  ها، تحصيل و ديگر موضوعهای ديوریلسانس، محصلیکارهای ی بيشتر درباره معلومات‐ 
 آمده است.  www.watwat.beنوجوانانمخصوص   

 

به اين  های تفريحیو فعاليت اسپرتمالقات با افراد ديگر، موسيقی، بيشتر در مورد  معلوماتبرای کسب 
 gent.be‐participatiemarkt.in// وبسايت مراجعه کنيد:  
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   ).CVO» (متوسطه برای بزرگساالن تعليم«متوسطه از طريق  م دورهوديپل  .8  
  را بگذرانيد. ی متوسطهدوره (CVO) بزرگساالن تعليمتوانيد در يکی از مراکز شما می - محتوا  

 مختلف تشکيل شده است. سمسترهایها از دوره -  
ی شخصی داشته خودتان نيز مطالعه صنوفتوانيد عالوه بر رفتن به در برخی موارد می شوند.در طول روز، به صورت شبانه و يا در روزهای آخرهفته برگزار می مضامين -

 باشيد.  

 

 پذير است.امکاندو نوع کريکولم درسی  -  

1 (ASO -  شود.درس داده می مضامين تئوریبه شما فقط   

 

 و غيره). الجبرلندی، اعمومی، مانند زبان ه(مضامين تئوری  )(AAV» عمومی و تکميلی تعليم«ی ) + دورهکاربرای يادگيری يک  ساينسی مضامين( کاریی ) دوره2  

 بگذرانيد. يکجاشما مجبور نيستيد هر دو دوره را  -  

 بگذرانيد. CVOها را در يک همچنين مجبور نيستيد تا دوره -  

 

وجود دارد  کاریهای م و يا دورهوبرای کسب ديپل تعليمیهای فهرست بلندی از دوره -
 https://www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_secundair_studiegebieden2.php 

 انفرادی شما دارد پروگرامبستگی به  - زمانتمدّ 

  ساله نيز وجود دارد. 1.5يا  1های دوره سال در نظر بگيريد. 2معافيت دريافت نکنيد، در اين صورت بايد  مضامينوقت تحصيل کنيد و برای هيچ کدام از اگر به صورت تمام  

 

دوره متمرکز 
   است بر:

 کارآماده شدن برای تحصيالت باالتر و يا  -

  ندارندفيس  ASOعمومی و تکميلی) و  تعليم( AVVهای دوره - هاهزينه  
 ی مواد درسی وجود دارداما هزينه -  
 پرداخت شودفيس بايد  تعليم کارهای اما برای دوره -  
 کنيد. معلوماتدر مورد شرايط آن کسب  نيست.گيرد و يا نياز به پرداخت در برخی موارد به شما تخفيف تعلق می -  

 www.groeipakket.be( (شود (شما قطع نمی )kindergeldحق اوالد (ساعت در هفته درس داشته باشيد،  17اگر حداقل   
ايد به شما که پرداخت کردههايی فيس دريافت کنيد. اينطور پاداشرا به عنوان  پولی) بلجيمزبان لندیاتوانيد از دولت فالندرن (قسمت هی متوسطه میم دورهوبعد از کسب ديپل -

  شود.بازگردانده می
 ساله شويد 18دسمبر آن سال تحصيلی  31سال باشيد و يا قبل از  18بايد باالی  AVVو  ASOهای برای دوره - شرايط پذيرش  

 توسط يک تست زبان سطح زبان خود را بايد ثابت کنيد. را بتوانيد دنبال کنيد. مضاميندانيد تا ی کافی میلندی به اندازهاه -  
 داشته باشيد. بلجيميا اقامت قانونی در  بلجيمبايد يا تابعيت  -  
 های معافيت را بگذرانيد.شود تا تستده میاين فرصت به شما دا شرکت کنيد. دوسيهی تشکيل رسانی و جلسهی اطالعبايد در يک جلسه -  

 

 شود:داده می اسنادبه شما اين  نامهشهادت  
 شودبرای آن بخش داده می نامهشهادت کشويد، ي کاميابها اگر در يکی از بخش -  

 شودی متوسطه داده میم دورهوشويد به شما ديپل کامياب ASOهای اگر در تمامی بخش -  

  دهد.شما را تشکيل می ليسهی م دورهوکنيد ديپلکسب می کاریی و دوره AAVی که در يک دورهها نامههمه شهادت -

 شويد آمادهد برای اين تحصيالت نيتوامی de SOCIALE SCHAKEL plusKLASموسوم به  صنوفبا شرکت در  بيشتر معلومات  

 بيشتر کسب کنيد.   معلومات OKANاز مسئول خود در  ).OKANبعد از  OKAN(يعنی   

 

 De Stap‐ Leerwinkel Oost‐Vlaanderenبه جواب سؤال زير در وبسايت  ):Oost‐Vlaanderenشرقی (-فالندرنبيشتر در مورد  معلوماتبرای 
/faq_list.php?categorieid=5https://www.destapgent.be/faq  

‘Hoe behaal ik een diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs’    
 

 2020/1911DiplomagerichteTrajectenSchema.pdf‐https://www.destapgent.be/files/kcfinder/files/2019   

 

 jskiezer.be/v2/volwassen/volw_gndiploma.phphttps://www.onderwiدر اين وبسايت ذکر شده است:       ليسهم وهای کسب ديپلراه همه  
 

 ی متوسطه چيست؟دوره ديپلومهای داشتن مزيت  

 ی متوسطه:م دورهويک ديپل  

  شود؛شما می ارتقاء سطحباعث  -
  سازد؛فراهم می (پوهنتون) عالیورود شما را به تحصيالت امکان  TSOو   ASO، BSO ،KSO ی متوسطه در سطح های دورهموديپل -
  مؤثر است؛ پيدا کردن کاردر وقت  -
  شما تأثير داشته باشد؛ معاشو  کاریپيشرفت تواند در می -
    دهد.را می Cدر سطح  دولتی وظايفبه شما امکان استخدام در  -

  شخصی افراد است. ترقیم روش وعالوه بر آن، کسب ديپل

 کمک

 

 

‐ De Stap ‐Leerwinkel Oost‐Vlaanderen:  
 www.destapgent.be  
   

  کنيد؟يا کار می زندگی، تحصيل Gent آيا در است؟ سال 25و  17بين آيا سن شما  -  

  به صورت رايگان و داوطلبانه است. برساند.ی باالتر ياری ی متوسطه يا يک دورهم دورهورشته، تحصيل و يا کسب ديپلانتخاب تماس بگيريد تا شما را هنگام  Word Wijsبا 
  ،Kleine Raamhof 8, 9000 Gent، به نشانی Word Wijsمؤسسه 
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    wordwijs@destapgent.be  
  485446703يا  0494934565،  0494934565يا 
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  ».متوسطه هيئت ممتحنه برای دوره«متوسطه از طريق  یم دورهوديپل .9
 خوانيد.کنيد بلکه به صورت مستقل درس میشرکت نمی صنوفدر  - محتوا

 کنيد.آوری میمفيد را جمع معلوماتو  کتب درسیخودتان  -  
 در بروکسل است. امتحاناتمحل برگزاری  -  
  شود.برگزار می تمامی سال امتحانات در -  
ً تعداد نوبت -   .باشدمیکتبی  های امتحان محدود است و غالبا  
 .کنيدتنظيم میهای موجود وقت امتحانات را بر اساس تاريخ خودتانشما  -  
 ی عملی خود را نيز اثبات کنيد.بايد تجربه BSOی سّوم در دوساله -  
 اگر بخواهيد شرکت کنيد بايد اّول در يک -  

  شود.ی سيستم داده میالزم درباره معلومات(احياناً به صورت آنالين) شرکت کنيد که طی آن به شما تمامی  رسانی اجباریاطالعی جلسه
 انفرادی شما دارد بستگی به پروگرام - زمانمّدت

دوره متمرکز 
   است بر:

 ی متوسطهم دورهوکسب شهادتنامه يا ديپل -

 ی تحصيلیرشتهيورو برای هر  33 - هاهزينه
 مواد درسی (کتب درسی و غيره) را بايد خودتان خريداری کنيد. -

 ی تحصيلی شما اهميتی ندارد.سّن يا سابقه - شرايط ورود
 

    شناسايی رسمی) سندنياز داريد (و يا نوع ديگری از برای ثبت خود به آی دی کارت  -

 شود:داده می سندبه شما اين  نامهشهادت
 ی متوسطه يای اول دورهی دوسالهشهادتنامه -  
 ، يا(TSOو يا  ASO, BSO, KSOهای مربوط به ی متوسطه  (در رشتهی دوم دورهی دوسالهشهادتنامه -  
  ).TSOو يا  ASO, BSO, KSOهای مربوط به ی متوسطه (در رشتهم دورهوديپل -

  هيئت ممتحنه: بيشتر معلومات  
/https://examencommissiesecundaironderwijs.be   

 
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_examencommissie.php   

 
  کنيد؟يا کار می زندگی، تحصيل Gentآيا در است؟ سال 25و  17بين آيا سن شما  - کمک  

به  باالتر ياری برساند.ی ی متوسطه يا يک دورهم دورهورشته، تحصيل و يا کسب ديپلانتخاب تماس بگيريد تا شما را هنگام  Word Wijsبه 
 صورت رايگان و داوطلبانه است.  

  ،Kleine Raamhof 8, 9000 Gent، به نشانی Word Wijsمؤسسه 
wordwijs@destapgent.be  

 485446703يا  0494934565،  0494934565يا   
 زبان بلجيم:هالندی) در قسمت Leerwinkelsی تحصيلی (مراکز مشاوره -  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerwinkels   
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  های چهارده پاسدوره عالی: تعليم .10

  .وی استندحرف ليسانسی متوسطه و هايی بين دوره، دورهچهارده پاس هایدوره -  محتوا
 

ً  مضامين ساينسی -     دهد).سّوم دوره را تشکيل میيک زيادی دارند (تقريبا
 

   کنيد.گذرانيد و در کنار آن به طور مستقل کار میمی مکتبرا در  مضامين -
 

  دوره ممکن است روزانه، شبانه و يا در روزهای آخرهفته برگزار شود. -
 

  های ذيل کسب کنيد:را در رشته سند چهارده پاستوانيد شما می -
https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_graduaatsopleidingen.php  

 
   .کريديت استند 120تا  90ها متشکل از دوره -  زمانمّدت

   کشد.سال طول می 2ای را روزانه بخوانيد، تقريباً اگر دوره -
  کشد.سال طول می 3ای را  شبانه بخوانيد اغلب اگر دوره -

 
دوره 

متمرکز 
   است بر:

  کنند.آماده می ویحرف ليسانسدر سطح  ی تحصيلادامهيا  حرفهها شما را برای يک اين دوره -

 پولثابت + يک  پولمتشکل است از يک فيس اين  پرداخت کنيد.فيس کنيد، بايد  نويسینام) hogeschool(پوهنتون مسلکی اگر در يک  -  هاهزينه
  اخذشده.کريديت برای هر 

 
ای يا بورسيه محصلدر آن صورت شما  گيرد.تعلق می ی درسیهزينهکمکشما پايين باشد، تحت برخی شرايط به شما  معاشاگر  -

   شويد.ای محسوب میبورسيهنيمه
  https://studietoelagen.be/بيشتر مراجعه کنيد به  معلوماتبرای 

 
 Dienst( محصلينی امور توانيد به شعبهی درسی میهزينهی وضعيت شخصی خود در مورد کمکبيشتر درباره معلوماتبرای 

Studentenvoorzieningen ( مراجعه کنيد:پوهنتون مسلکی  
/https://centenvoorstudenten.be/partners   

 
 

شرايط 
  ورود

   سال از زمان صدور شهادتنامه گذشته باشد). 3ی متوسطه باشيد (بايد دوره ی سال ششمشهادتنامهيا  ی متوسطهم دورهوديپلبايد دارای  -
  بدهيد. امتحان ورودی توانيددر اين صورت می شود؟ای نداشته باشيد چه میشهادتنامهم يا واگر ديپل -

  بخش تشکيل شده است: 4کشد و از دقيقه طول می 100امتحان حداکثر 
  ی لغات،ذخيره -
  درک مطلب، -
  حساب)،حساب (با ماشين -
  حساب).استدالل عددی (با ماشين -

  امتيازات را کسب کنيد. فيصد 50شدن در امتحان بايد حداقل  کامياببرای 
  شود:داده می سندبه شما اين   نامهشهادت

  .سند چهارده پاس -
) را در AAV» (تکميلی و عمومی تعليم«ی برای اين مورد بايد دوره نيز کسب کنيد. ی متوسطهم دورهوديپلتوانيد در صورت لزوم می -

CVO  مراجعه کنيد. 9متوسطه برای بزرگساالن در ص.  تعليمبيشتر در اين مورد به  معلوماتبخوانيد. برای  
 

 معلومات
  بيشتر

توانيد می Onderwijskiezerرا در وبسايت راهنمای انتخاب يا همان  بلجيمزبان لندیادر قسمت ه چهارده پاس هایدورهی درباره معلومات
  sopleidingen.phphttps://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_graduaatبيابيد: 

  يابيد:ذيل میپوهنتون مسلکی  3را در وبسايت  Oost-Vlaanderen واليتدر چهارده پاس  هایفهرستی از دوره
 Arteveldehogeschool  
 Hogeschool Gent  
 Odisee  

 
  ،   Vlaanderen-Leerwinkel Oost -De Stap  کمک

info@destapgent.be  



Vertaling Nederlands-Somali. 
Dit is de vertaling Somali van “Keuzewijzer voor Okan leerlingen” en bevat identiek dezelfde informatie als de 
Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “Keuzewijzer voor Okan 
leerlingen”. 
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   . Miriam Makebaplein 1،GENT 9000ی دّوم، به نشانی حضور دارد، طبقه De Krookی ، در کتابخانه092337515
 www.destapgent.be  
  
  / وبسايت: 092657840، با شماره تماس Kongostraat 42, 9000 Gent، به نشانی IN-Gent Vzwسازمان  -

jezelf-school/voor-een-je-jou/onderwijs/zoek-gent.be/voor-https://www.in  
 

 



Vertaling Nederlands-Somali. 
Dit is de vertaling Somali van “Keuzewijzer voor Okan leerlingen” en bevat identiek dezelfde informatie als de 
Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “Keuzewijzer voor Okan 
leerlingen”. 
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  HBO5در سطح  نرسنگی دوره تحصيالت عالی: .11

  داريد. زيادیمضامين پرکتيک  - محتوا
  نيد انجام بدهيد.خوبی بتواخود را به حرفهستند که مضامين تئوری فقط به اين منظور ا -
  باشد.می حرفوی ليسانسهای متوسطه و دوره یبين دورهای ، دورهاين دوره چهارده پاس -  
 درسی خود را تغيير دهيد. کريکولمتوانيد ستيد میدر صورتی که کارمند ا شوند (يا اغلب اين طور است).در طول روز برگزار می صنوف -  

 همکاری دارد. مسلکی پوهنتونبا يک  مکتببدين منظور  گذرانيد.می وقتی متوسطه تمامدورهمخصوص  مکتباست، اما شما اين دوره را در يک ی چهارده پاس دورهاين يک  -  
 کنيد)؟ مشاهده را 10 ص. (توضيحات چيست نرسنگ یرشته در )PBa( حرفوی ليسانس یدوره بين تفاوت -  

 در سطح  نرسنگHBO5گذرانيد.ی متوسطه میدوره مکتبشما اين دوره را در يک  کشد.طول می سال 3رد ند: به طور است    

 اين رشته را در  مضامين انجامد.به طول میسال  4 عادی کريلکولم درسیتشکيل شده است که در يک کريديت  240از  نرسنگی در رشتهی ليسانس حرفوی دوره
 گذرانيد.می )hogeschool(پوهنتون مسلکی   

 در سطح  نرسنگی رشتهHBO5 ندارد فيس.   
 ی دورهHBO5  باشد.می محصل مطابق با سطح و نيازهایاست و  پرکتيکبيشتر   

 تشکيل شده است سمستر 5سال و از  3 - زمانمّدت  
  توانيد شروع کنيد.می فبروری 1مبر و سپت 1هر ساله در تاريخ  -

دوره متمرکز 
   است بر:

 گيرد)به شما تعلق می zorgkundige(» (نرسنگمتخصص «ی درجه ابتدايی سمسترهای(پس از گذراندن  نرسنگی حرفه -  

ها يا مناصب مديريتی بايد حتماً اما برخی از تخصص دهد.انجام می ليسانس سندتوانيد همان کاری را انجام بدهيد که يک همکار شما با ، میاستخدام استيدظر به سازمانی که در آن ن -
 داشته باشيد. ليسانس سند  

  بگذرانيد. پوهنتون مسلکیرا در يک  تحصيلی تکميلی پروگرامتوانيد يک داشته باشيد، میاگر احياناً تمايل به کسب سند ليسانس  -

  فيسبدون  - هاهزينه  
  ، و غيرهشفاخانهی يونيفرم ، خريد يا کرايهمضمونمربوط به اماکن های بازديد از های دوره مانند هزينهولی هزينه -

 ی متوسطهم دورهوديپلداشتن   - شرايط پذيرش

 ساله باشيد) 18(نيازی نيست که   BSOی سّومی دوسالهشهادتنامهيا يک  -  

 ساعت درسی) 900ی متوسطه برای بزرگساالن (حداقل دوره نامهشهادتيا  -  

 

ی متوسطه برگزار دوره مکاتبتوانيد از طريق امتحان ورودی نيز وارد اين دوره بشويد. امتحان ورودی در سال باشيد می 18اگر باالی  ايد؟ی متوسطه را به پايان نرساندهآيا دوره -
 ی خود برای اين دوره بنويسيد.شايد هم از شما بخواهند که يک نامه در مورد انگيزه گيرد.لندی و حساب میااز شما تست زبان ه مکتب شوند.می  

 

 کنيد.را کسب می نامه چهارده پاس نرسنگشهادتشما  - نامهشهادت

 

ی متوسطه م دورهوديپل اتوماتبه شما به صورت  HBO5در سطح  نرسنگ یاين صورت بعد از گذراندن دوره در ستيد؟) ا4SOی دّوم دوره متوسطه (دوساله نامهشهادتآيا دارای  -
 گيرد.نيز تعلق می  

 

بيشتر  معلوماتستيد (برای ا CVO) از يک AAV» (مومی و تکميلیع تعليم« نامهشهادتسال از تاريخ صدور آن گذشته) و همچنين  4ستيد (که حداکثر ا 6BSOآيا دارای شهادتنامه  -
  گيرد.ی متوسطه تعلق میم دورهوبه شما ديپل )HBO5سال از  1(يعنی بعد  سمسترهای ابتدايیدر اين صورت، پس از گذراندن دو تا از  مشاهده کنيد)؟ 11ص.  AVVدر مورد   

https://www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_gndiploma_plus18.php?age=2&var=verpleegkunde   

 

  ا نيز به درد شما بخورند.هشايد آن کشور خودتان را بررسی کنيد. هاینامهشهادت -  
  خود را در دسترس داشته باشيد. نامهاطالع ايد؟گذرانده بلجيمزبان لندیای هی متوسطه را در منطقهدوره مضامينآيا بعضی از   

   وانيد کسب کنيد.ترا مشاهده کنيد) نيز می 12) را از طريق هيئت ممتحنه (توضيحات ص. 4SOی متوسطه (ی دّوم دورهی دوسالهيک شهادتنامه

 شويد آمادهتوايند برای اين تحصيالت می de SOCIALE SCHAKEL plusKLASموسوم به با اشتراک در صنوف  بيشتر معلومات  

 بيشتر کسب کنيد.   معلومات OKANاز مسئول خود در  ).OKANبعد از  OKAN(يعنی   

 

مراجعه کنيد):  7به ص.  VDABی بيشتر درباره معلوماتتوانيد خود را آماده کنيد (برای است، می VDABزبانان در که مخصوص خارجی social profitی آمادگی با گذراندن دوره
  https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/904306/Vooropleiding_social_profit_voor_anderstaligenوبسايت 

 

سند توانيد می VDABاز طريق  است). knelpuntberoepموسوم به  بلجيملندی اکنند (در زبان هنيروی الزم برای آن پيدا نمی کارانصاحباست که  وظايفیيکی از  نرسنگ
  https://www.vdab.be/zorg.را اخذ کنيد  5HBO نرسنگ

 کارجوبايد خود را به عنوان  شود.، بازپرداخت میصنفبه ی رفت و آمد ها، مانند هزينههزينه در برخی موارد به شما برخی کند.پرداخت می VDABشما را  تعليمیی مواد هزينه
  کنيد. نويسینام

 

 :HBO5در سطح  نرسنگی دورهی درباره معلومات  

https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_hbo_detail.php?richting=70 

  کمک

- De Stap ‐ Leerwinkel Oost‐Vlaanderen ،  
info@destapgent.be  

  .Miriam Makebaplein 1، 9000 GENTی دّوم، به نشانی حضور دارد، طبقه De Krookی ، در کتابخانه092337515  
 www.destapgent.be  
   

 :وبسايت/  092657840، با شماره تماس ngostraat 42, 9000 GentKo، به نشانی Gent Vzw‐INسازمان  -  
jezelf‐school/voor‐een‐je‐jou/onderwijs/zoek‐gent.be/voor‐https://www.in 

 



Vertaling Nederlands-Somali. 
Dit is de vertaling Somali van “Keuzewijzer voor Okan leerlingen” en bevat identiek dezelfde informatie als de 
Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “Keuzewijzer voor Okan 
leerlingen”. 
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 .ليسانسی دوره . تحصيالت عالی:12    
  ) انتخاب کنيد.ABa( آکادميک ليسانس) و PBa(ی ليسانس حرفوی دورهتوانيد بين يک شما می - محتوا  

 

 يادگيری در محيط کار. /انترنعمومی و گسترده، دانش مختص يک حرفه،  مضاميناين دوره تشکيل شده از:  شود.ارائه می پوهنتون مسلکیدر  )PBa(ی ليسانس حرفوی دوره -  

    

  دنبال کنيد. پوهنتون يا مکتب هنر) است را بايد در يک Ma( ماستریی که پس از آن دوره) ABaآکادميک ( ليسانسهای دوره  

 ) است که بر اساستئوری( آکادميکگسترده و  تعليمتأکيد آنها روی يک   
   .باشدهنری می تعليمعلمی و يا  تحقيقو مطابق با 

 وقتسال تحصيل تمام 3 درسی عادی: کريکولم، کريديت 180 - زمانمّدت  

  وقتسال تحصيل تمام 4ی عادی متشکل از = در دورهکريديت  240 :نرسنگی استثناء: رشته -

دوره متمرکز 
   است بر:

ً شما می.کارمستقيم  پيدا کردنمتمرکز است بر  ليسانس حرفویهای دوره -  راه پيدا کنيد.ماستری ی نيز به دوره ی تکميلیدورهوارد بازار کار شويد و يا از طريق يک  توانيد مستقيما  
 متمرکز است بر: آکاميک ليسانسهای دوره -  
  ؛ماستریی دورهآمادگی برای  -
  های هنریرشته تعليمعلمی /  تحقيق -

 پرداخت کنيد. فيسبايد  پوهنتون مسلکیيا  نويسی در يک پوهنتوننامدر وقت  - هاهزينه
  شويد.ای محسوب میبورسيهای يا نيمهبورسيه محصلدر آن صورت شما  گيرد.تعلق می ی درسیهزينهکمکشما پايين باشد، تحت برخی شرايط به شما  معاشاگر  -  

 n.behttps://studietoelage/بيشتر مراجعه کنيد به  معلوماتبرای   

مورد نظر مراجعه کنيد. پوهنتون و يا پوهنتون مسلکی ) در STUVO( محصالنی امور توانيد به شعبهاگر پرسشی در مورد وضعيت شخصی خودتان داريد، می
/https://centenvoorstudenten.be/partners  

سال  21توانيد در امتحان ورودی نيز شرکت کنيد (از سّن بايد م نداريد، میواگر ديپل را مشاهده کنيد). 12تا  11داشته باشد (توضيحات ص.  ی متوسطهم دورهوديپلبرای شروع بايد  - شرايط پذيرش
 باشد).  

 

در  پوهنتوندر اين صورت از طريق يک روال ورود به  دهد؟در کشور خودتان را می پوهنتونم به شما امکان ورود به وآيا اين ديپل داريد؟ کشور خودتانی متوسطه از م دورهوآيا ديپل -
 اينجابيشتر به  معلومات داشته باشيد.  برای / وزارت خارجه سارنوالیتصديق م خود و يا واز ديپل شدهپی تصديقاک بايد يک پيدا کنيد. راه پوهنتونتوانيد به نيز می بلجيمزبان لندیاقسمت ه

 مراجعه کنيد:  

https://www.ugent.be/nl/opleidingen/bacheloropleidingen/toelating/diploma.htm   

 

 را مشاهده کنيد). 14تا  13پيدا کنيد (توضيحات ص.  راهتوانيد به تحصيالت عالی: نيز میبا يک سند چهارده پاس  -  

 

 وجود دارد. آورامتحان ورودی اجباری و الزاميک ستوماتولوجی و  طبهای در مورد رشته -  

 

 وجود دارد.آوری امتحانات ورودی اجباری و الزامهنری  مکاتبدر  -  

 

اين امتحان برای سنجش ميزان دانش شما  اجباری ورودی و سنجش وجود دارد. هایامتحان ، و غيرهتعليمهای مربوط به تدريس و ، معماری، رشتهوترنری، ساينس اينجنيریدر مورد  -
 دانيد که ممکن است درس برای شما سخت باشد.یتوانيد وارد دوره شويد، اما مهم نشويد می کامياباگر  د.آور نيستناما الزامستند ا اجباریها اين امتحان ی متوسطه است.از دوره  

 

-  ً  شوند.لندی تدريس میاعالی: به زبان ه تعليمها در تمامی دوره تقريبا  

و  طبداشته باشيد و يا در مورد  B2سطح  لندی را درازبان ه نامهشهادتی متوسطه را نگذرانده باشيد (يا بخشی از آن را گذرانده باشيد)، در اين صورت بايد حداقل اگر سال آخر دوره
  شويد. کاميابدر امتحان ورودی  ستوماتولوجی  

 

اقل يک داشته باشيد و يا حد B2زبان انگليسی را حداقل در سطح  نامهشهادتشما بايد  همچنين اگر بخواهيد به زبان انگليسی تحصيل کنيد، بايد دانش خود از زبان انگليسی را ثابت کنيد. -
 فقيت درس خوانده باشيد.انگليسی با مؤسال به زبان   

  مورد نظر استعالم کنيد که انگيسی شما در چه سطحی بايد باشد! کورساز 

 (متمرکز بر بازار کار) سند ليسانس حرفوی يک  - نامهشهادت
  ماستری)ی تحصيل در سطح (متمرکز بر ادامه آکادميکسند ليسانس و يا يک  -

 تحصيالت عالی:ساختار  بيشتر معلومات  

https://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_structuur.php   

 

 توانيد خود را برای تحصيالت عالی آماده کنيد.می ی متوسطهدورهبا گذراندن يک سال آمادگی در   

https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_3graad_vj.php   

 

 است.  زبانان برای تحصيالت عالیآمادگی خارجی پروگراميک راه ديگر برای آماده کردن خودتان برای تحصيالت عالی وجود دارد و آن   

onderwijs‐hoger‐jou/onderwijs/voortraject‐gent.be/voor‐https://in  

 :محصالن پوهنتون مسلکیی امور شبعه - کمک
 هاپوهنتون مسلکی و پوهنتون  

https://centenvoorstudenten.be/partners/   

 

Vlaanderen‐Leerwinkel Oost ‐De Stap  ‐ ،  
info@destapgent.be  

  . Miriam Makebaplein 1،GENT 9000ی دّوم، به نشانی حضور دارد، طبقه De Krookی ، در کتابخانه092337515  
 www.destapgent.be  
   

 / وبسايت: 092657840، با شماره تماس Kongostraat 42, 9000 Gent، به نشانی Gent Vzw‐INسازمان  -  

jezelf‐school/voor‐een‐je‐jou/onderwijs/zoek‐gent.be/voor‐https://www.in  



Vertaling Nederlands-Somali. 
Dit is de vertaling Somali van “Keuzewijzer voor Okan leerlingen” en bevat identiek dezelfde informatie als de 
Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “Keuzewijzer voor Okan 
leerlingen”. 
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Vertaling Nederlands‐Somali. 
Dit is de vertaling Somali van “Keuzewijzer voor Okan leerlingen” en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse 
tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “Keuzewijzer voor Okan leerlingen”. 
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COLOFON 
  دنبالنويس

 

  18باالی  OKAN متعلمينراهنمای انتخاب برای 
  De Stap ‐ Leerwinkel Oost‐Vlaanderenی با همکاری موسسه IN‐Gent vzwسازمان 

 

 
  .IN‐Gent v.z.wسازمان 

Kongostraat 42  
9000 Gent  

 
  092657840: نوفيليت

  gent.be‐info@in: ايميل
  gent.be‐www.in: وبسايت

 

  سؤاالت يا مالحظات
  )Ludmila Vysotskayaخانم لودميال ويستوتسکايا (

  تعليممعاون ترغيب افراد زيرسن به   
  ی راهنمايی انفرادیشعبه

gent.be‐ludmila.vysotskaya@in  
 

  بندیصفحه
  IN‐Gent vzwسازمان 

 

  :تصحيح
  2021می 

 

  مسؤول نشر:
  Kongostraat 42 9000 Gent، نشانی: IN‐Gent vzw، رئيس سازمان )Astrid De Bruycker( استريد د برويکر
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