هل أنتم بحاجة إلى إفادة مرضية من أجل المدرسة؟
يتوجب الحصول على إفادة مرضية في أربعة حاالت
 .1إذا كان ولدكم مريضا
يمكنكم كأهالي أن تكتبوا بأنفسكم رسالة تتعلق بمرض ولدكم وذلك أربعة مرات خالل السنة الدراسية لفترة ثالثة أيام متتالية
في كل مرة.
هل يعاني ولدكم غالبا من المرض أو هل تكون المدة المرضية أطول من الالزم؟ إذا عليكم بالحصول على إفادة طبية من
الطبيب.
عليكم بإرسال هذه الرسائل عندما يذهب ولدكم إلى المدرسة بعد فترة المرض .إذا بقي ولدكم في المنزل لفترة أطول من
عشرة أيام ،عليكم مباشرة بجلب اإلفادة الطبية بأنفسكم إلى المدرسة.
 .2إذا كان ولدكم مريضا خالل فترة اإلمتحانات
تحتاجون دائما في المرحلة الثانوية أن تحيزون على إفادة طبية من الطبيب حيث أن اإلفادة المرسلة من قبل األهالي ال
تكون كافية.
ليس هناك فترات معينة لإلمتحانات في المرحلة اإلبتدئية لذا تطبق القوانين المعمول بها على نحو عادي حيث يمكنكم
كأهالي بأنفسكم كتابة إفادة مرضية وذلك أربعة مرات خالل السنة الدراسية لفترة ثالثة أيام متتالية في كل مرة.
هل يعاني ولدكم غالبا من المرض أو هل تكون المدة المرضية أطول من الالزم؟ إذا عليكم بالحصول على إفادة طبية من
الطبيب.
 .3إذا أصبح ولدكم مريضا خالل حصة الدرس
إسئلوا اإلدارة أو قسم السكرتاريا في المدرسة إذا كان ولدكم يأتي ضمن الئحة الحاضرين في المدرسة .تقوم المدرسة عادة
على تنسيق هذه الالئحة مرتين في اليوم :في فترتي الصباح وبعد الظهر .إذا كان ولدكم يعتبر من عداد الحاضرين في
الالئحة فليس من الضروري على األهالي جلب إفادة طبية من الطبيب .أما إذا كانت الئحة الحاضرين غير كاملة بعد ،فإنه
من الضروري جلب إفادة طبية.
 .4جديد :إذا اصيب ولدكم بالمرض قبل أو بعد العطلة الصيفية بمدة زمنية قصيرة
يلزم على ولدكم دائما الحصول على إفادة طبية من الطبيب في األسبوع الذي يلي العطلة الصيفية أو األسبوع قبل انتهاء
العطلة الصيفية .هذه اإلفادة يتوجب التقيّد بها أيضا خالل العطلة الصيفية ،عطلة الخريف ،عطلة الميالد ،عطلة الربيع
وعطلة الفصح.
هل سيقوم الطبيب بمنح إفادة طبية؟
* يمنح الطبيب إفادة طبية إذا جزم بأن ولدكم يعاني فعال من مرض.
* ال يمكن للطبيب أن يمنح إفادة طبية بعد الشفاء منه.
* يمكن للطبيب أن يمنح إفادة مرضية (ديكسيت) على غرار تصريح ولدكم بمرض يعاني منه والذي لم يتم تشخيصه من
قبل الطبيب نفسه .ال تؤخذ اإلفادة المرضية (ديكسيت) بعين اإلعتبار في المدرسة وال تعتبر مبررا شرعيا من أجل الغياب.
عندما يجيز لولدكم أن يكون غائبا دون إفادة مرضية:
* في حال كانت هناك جنازة أو عرسا ألحد المقربين منه؛
* خالل أيام األعياد المرتبطة بديانته أو بعقيدته؛
* ألسباب شخصية ،إذا حصلتم على إذن من المدير؛
* إذا كان سنه أقل من خمس سنوات.

أنتم لستم بحاجة إلى إفادة مرضية من أجل ولدكم في هذه األحوال لجلبها إلى المدرسة .يمكنكم قراءة الالئحة بأكملها في
كتيّب التابع ألنظمة وقوانين المدرسة .عليكم أن تطلعوا المدرسة في حال لم يتمكن ولدكم من المجيء إلى المدرسة.
ال يمكن لولدكم أن يغيب عن المدرسة:
* بسبب المغادرة للعطلة؛
* بسبب الذهاب إلى مهرجان موسيقي أو إلى أي حدث آخر؛
* بسبب أنكم أنتم بأنفسكم تعانون من مرض.
في حال غياب ولدكم عن المدرسة بدون أي سبب مبرّر فإن المدرسة تتعقب تصرفات ولدكم بدقة .وكما يحدث عادة،
ستكون المدرسة ملزمة على اإلستعانة بخدمات الـ  BLCوهو المركز المعني بإرشاد التالميذ .وفي حال لم يأتي ذلك بفائدة،
سيت م عندها إرسال ملف خاص بك إلى وزارة التعليم والتكوين والتي بدورها يمكنها أن تعلم الجهات القضائية أو يمكنها
استرجاع المنحة المدرسية التي قد تم منحها لكم من أجل تسديد أقساط الدراسة.
هل ترغبون في الحصول على المزيد من المعلومات؟
* اتصلوا بسكرتاريا المدرسة
* أطلعوا على كتيّب أنظمة وقوانين المدرسة
* تصفحوا الموقع www.ond.vlaanderen.be/leerplicht
* أرسلوا بريدا اليكترونيا إلىspijbelen@vlaanderen.be

