
BRONTEKST Brief Kies jouw school voor anderstalige ouders 

Vertaling uit het Nederlands naar het Farsi 
Vertaling mag niet worden verspreid zonder originele brontekst. 

 

  با س�م خدمت والدين گرامی،

 

 

  ھا و مدارس ابتدايی تمامی کودکستان Oud-Turnhoutو  Turnhoutدر شھرھای 

 کنند. نام کار می با يک سيستم مشترک برای درخواست ثبت

  

   نام کرد؟ برای چه کسانی بايد درخواست ثبت

  اند به دنيا آمده 2019برای کودکانی که در سال  �

  اند اند اما ھنوز به مدرسه نرفته به دنيا آمده 2019قبل از سال برای کودکانی که  �

  خواھند عوض کنند ی خود را می مدرسه 2021برای کودکانی که از سپتامبر  �

 

  نام نام و ثبت درخواست ثبت

مستقيما  توانند ی حق تقدم. خواھرھا، برادرھا و فرزندان پرسنل مدرسه می دوره -  2021فوريه  12ژانويه تا  25از تاريخ  �
  نام کنند. در مدرسه ثبت

 www.kiesjouwschool.be توانيد از طريق  زمان می فقط در اين مدت نام. درخواست ثبت -  2021مارس  26تا  1از  �

شود و  شروع می صبح 8مارس ساعت  1نام از تاريخ  نام را انجام دھيد. مھلت درخواست ثبت درخواست ثبت
  رسد. به پايان می 18مارس ساعت  26در تاريخ 

   شان قب?ً انجام شده  نام برای نام برای کودکانی که درخواست ثبت ثبت -  2021می  7آوريل تا  19از تاريخ   �

   نام آزاد ثبت -  2021می  17از تاريخ  �

 

  آيا نياز به کمک داريد؟

برای شرکت در اين  شرکت کنيد. 20ساعت  2021ژانويه  26رسانی آن?ين برای والدين در تاريخ  ی اط?ع در جلسه  �
  نام کنيد. ثبت www.kiesjouwschool.beجلسه از طريق وبسايت 

ظھر از طريق  12صبح و  9ايميل ارسال کنيد و يا بين ساعت  info@kiesjouwschool.be اگر سؤالی داريد به نشانی   �
  ھای ذيل تماس بگيريد. شماره

  014462211: (شھرداری) Oud-Turnhoutشھر  �

  Turnhout  )Stadskantoor en Digidak:(0471851653شھر  �

  014600853: (شھرداری) Vosselaarشھر  �

  025530515: (LOP-deskundige)معاون امور آموزشی  �

 

  کمک بخواھيد. Blaironنام از شھرداری  توانيد برای درخواست ثبت می 19.30تا  16مارس از ساعت  22و  1نبه دوش �

 

  شوند که مقررات کرونا مانع آن نشود. جلسات حضوری فقط در صورتی برگزار می

 


