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املعلمني واألطباء النفسانيني بتشخيص جذور املشكلة واتخاذ األجراءات العالجية وحلّها. 
وفي نفس هذه املؤسسة اإلستشارية يقام االختبار والتقييم العام للطفل متهيدًا لدخوله 

املدرسة. خدمات االستشارية مجانية وهي موجودة في كل مدينة وبكل حي.

خدمات سالمة النطق
من  يعانون  الذين  لألطفال  النطق  تقدم خدمات سالمة  التربوي  املستشار  من  بتوصية 

صعوبات في النطق ومشاكل في التلفظ والتواصل الكالمي. خدماتها مجانية.

استشارية اختيار مجاالت التعليم واكمال الدراسة
اكمال  في  دراسيًا  له  املناسبة  للمجاالت  الطالب  اختيار  في  االستشارية  هذه  تساعد 
الدراسية  قابلياته  فحص  بعد  وذلك   ، له  املناسبه  املدرسة  باختيار  التعليمية  مسيرته 

ومواهبه واجتاهاته احلياتية. خدماتها مجانية.

الرياضة العالجية
تقوم أكثر املدارس بتنظيم الرياضة العالجية بحضور طبيب أخّصائي ، وهي رياضة خاصة 

يحددها الطبيب للطالب ، مبا يناسب متطلباته اجلسدية ، عالجياً. اخلدمة مجانية.

خدمات تنظيم األسرة ومركز رفاهية الطفل
مهام شبكة املؤسسات هذه هي في مّد يد العون للعوائل واألشخاص املتضررين اجتماعيًا 
ونفسيًا والذين يعانون من أزمات معيشية قاسية. ومن مهامها أيضًا املساعدة في تربية 
وحماية الطفل. خدمات تنظيم األسرة ومركز رفاهية الطفل مجانية وغير ملزمة، أي هي 

طوعية الطلب. توجد في كل األقضية واملدن وفي كل حي من العاصمة بودابست.

سلطة املعاملة باملساواة )مكافحة التمييز(
تقوم سلطة EBH مبعاقبة من ثبت تورطه في قضية التمييز بعد متابعة القضية ، وكل 
البشرة واإلنتماء  بلون  يتعلق  أو ألبنائك ألسباب عرقية وقومية وما  متييز يحصل معك 

وغيرها يعاقب عليها القانون.

مواقع الكترونية للمزيد من املعلومات حول التعليم ألبنائك :
www.magyarorszag.hu
www.sulinet.hu
www.okm.gov.hu
www.felvi.hu
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إعانات عائلية
إعانة شهرية منظمة حسب عدد األطفال وبصورة مستقلة عن احلالة املادية.

دعم حماية الطفل املنظم واإلستثنائي
وهو دعم مرتبط باحلالة املادية ، ُتدفع بانتظام أو مرات فقط ، حتددها البلدية التابع ملوقع 
السكن . أحد أشكال الدعم االستثنائي حلماية الطفل مثاًل دعم التسجيل في املدرسة 

م  بطلب إلى البلدية مرَة واحدة في السنة. وهو دعم ُيَقَدّ

مخّصصات بداية الدراسة
مخصصات  وهي  عنده  تعمل  الذي  العمل  رب  الدراسي  العام  بداية  مخصصات  يدفع 
إضافية وليس مقتطعة من راتبك. أولياء األمور لألطفال الالجئني واملقيمني حتت احلماية 
بالتعليم اإللزامي يأخذون مخصصات بدء العام الدراسى كل سنة مرة بعد  املشمولون 

تقدمي الطلب لكاتب العدل. 

دعم شراء كتب املدرسة
كتب املدرسة مجانية للعوائل التي لها ثالثة أطفال أو أكثر ، ولألطفال املصابني بأمراض مزمنة 
، والعوائل املشمولة بدعم حماية الطفل املنظم ، أو لألطفال احملتاجني لنوع خاص من التربية.

دعم التغذية املدرسية
العوائل التي لها ثالثة أطفال أو أكثر حتصل على 50% تخفيضات فيما يتعلق مبصاريف 
التغذية املدرسية. إذا كان مشمواًل بدعم حماية االطفال املنظم ، فإن تغذية املدرسة تكون 

مجانية. ُيطلب تأييد هذا بوثيقة من كاتب العدل.

خدمات أخرى
 

اإلستشاريةالتربوية
إلى 18   3 من  أعمارهم  تتراوح  التي  وأسرهم  لألطفال  خدماتها  اإلستشارية  هذه  تقدم 
عامًا ، حول احلياة املدرسية ومشاكل التعليم وفي حاالت األزمات العائلية. يقوم فريق من 

استفسر حول طريقة تقدمي الطلب ونوع الدعم املشمول به من املدرسة والبلدية التابعة ملنطقة سكنك 
ومن مساعد الشؤون االجتماعية أو من مؤسسة ُمساِعدة.

طلب املساعدات املذكورة أعاله تكون مرافقة لتقدمي اإلثباتات بالوثائق الرسمية!
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مدارس دولية
تأسيس املدارس الدولية في املجر إّما بإتفاق بني الدولتني وبتمويلهما ، وإّما أهلية خاّصة 
مقابل رسوم. نظام تعليمها مستقل عن نظام التعليم املجري عادة وعلى األغلب األغلب 
يكون األساتذة أجانب واملنهج الدراسي يختلف عن املنهج املجري. باإلضافة إلى التدريس 

باللغة األجنبية. تفاصيل املعلومات عن هذه املدارس موجودة على صفحات األنترنت.

مدارس السفارات األجنبية
البعثة  ملواطني  خاّصة  وروضات  مدارس  بتمويل  اخلارج  في  الدبلوماسية  البعثات  تقوم 
واملوظفني التابعني لها وعوائلهم ، هدفها الدراسة بلغتهم وتنميتها واحلفاظ على ثقافتهم 

إلى حني رجوعهم لبالدهم واندماجهم بسهولة.

إرشادات حول إختيار املدرسة

إختيار املدرسة املناسبة لألبناء تتطلب بصيرة من ِقَبل الوالدين. لذا من األفضل االستفسار 
من معارفك أو من سفارة دولتك ، أو من معهدها الثقافي! خذ بنظر اإلعتبار مستوى التدريس 

فيها ، موقع املدرسة ، ومدى استيعابهم لطفلك. استفسر في املدرسة املختارة حول :
• هل ُتَدرّس مادة اللغة املجرية كلغة أجنبية	
• ماهي اللغات األجنبية األخرى	
• ماهي اخلدمات املجانية ، والتي هي مببالغ	
• هل فيها طالب أجانب غيره	
• من هو معلم الشعبة املسؤول لطفلك	

في أيام معينة ُتقام في املدارس أيام مفتوحة إلستقبال أولياء األمور ملشاهدة نظام احلياة 
املدرسية والتعرّف على معلم الشعبة املسؤول واجللوس في الصف مع الطلبة في احلصة 

الدراسية.

املخصصات واخلدمات

مستحّقات الدعم املادي
متعدد  مالي  بدعم  وطفلك  مشمواًل  تكون   ، وإقامتك  املجر  في  القانوني  حسب وضعك 

األنواع ، سنعدد من بينها أهّمها .

إذا زرت املدرسة فاذهب مع مساعد يجيد اللغة املجرية!
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واالستراحة والترفيه. وفي هذه الدور يقدم فيها املعلمون مساعدتهم للطالب في شؤون 
الدراسة والتحضير لها. نظام احلياة في القسم الداخلي يحدده دار الطلبة نفسه بقواعد 

النظام فيها. وفي حاالت اخلرق السافر لها يقوم الدار بإبعاد الطالب منها وطرده.

مدارس القوميات
إَنّ لألقلَيات القومية واألثنية التي تعيش في املجر مؤسساتها التعليمية )األملانية ، الرومانية ، 
السلوفينية ، الصربية ، الكرواتية(. في هذه املدارس يستعملون لغتهم األّم كلغة أولى أو ثانية 

في التعليم باملدارس اإلبتدائية والثانوية. ومن حق األجانب أيضًا أن ُيداوموا فيها.

مدارس التعليم ِبلغتني
باللغة املجرية والبعض اآلخر بلغة أجنبية.  يدرس الطالب في هذه املدارس بعض املواد 
اختيار اللغة األخرى تختلف من مدرسة ألخرى ، وغالبًا ما تكون اللغة اإلنكليزية واألملانية 
تدريسها بلغتني  والفرنسية. وتوجد في املجرمدرسة إبتدائية - وهي فريدة في أوروبا – 

املجرية والصينية.

املدارس اإلبتدائية اإلختصاصية )تدريس بعض املواد بشكل اختصاصي مكّثف(
في بعض املدارس اإلبتدائية هناك تدريس مكّثف لبعض املواد باإلختيار وذلك بزيادة ساعات 

التدريس للمواد املختارة ) الرياضيات ، اللغة األجنبية ، الرياضة ، املوسيقى...إلخ(.

معاهد تدريس الفنون األساسية
الفنون املختلفة )موسيقى ، فن تشكيلي ، رقص ..إلخ(  مهمة هذه املعاهد هو تدريس 
م التعليم  وأساسياتها. وال تعتبر الدراسة في هذه املعاهد مشمولة بإلزامية التعليم ، وُيقَدّ
مقابل مبلغ مالي يدفعه الطالب. ومن أشهر هذه املعاهد هي معاهد املوسيقى حيث ُتدرس 

فيها نظريات املوسيقي والعزف على اآلالت.

مؤسسات رعاية املوهوبني
هناك مدارس رعاية املواهب والتي تهتم بالطالب أصحاب املواهب العالية ، بعض هذه 
املدارس متّولها الدولة والبعض اآلخر مقابل مبلغ مدفوع. نظام التدريس في هذه املدارس 
منهم  ُتستخرج  بحيث  املوهوبني  مع  والتعليم  التربية  أسلوب  وكذلك  خاص  نوع  من 

طاقاتهم اإلبداعية مع صقلها وتنميتها.

مؤسسات تعليمية مستقلة )أهلية(
توجد في املجر مؤسسات وروابط ومراكز دينية وأشخاص مستقلّون ميّولون مؤسسات 
املعاهد  هذه  مثل  في  أو مبصاريف.  مجانية  تكون  قد  فيها  الدراسة  ومعاهد.  تعليمية 

واملدارس يكون التدريس فيها عادًة بإسلوب جتديدي وطريقة مغايرة ومبتكرة. 
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مالحظات مختلفة

استعمال الهاتف اجلّوال )املوبايل(
في أكثر املدارس يجب على الطالب من إقفال الهاتف اخللوي أثناء الدرس.

ممنوع
• ممنوع بيع السكائر والكحول لألطفال الصغار في املجر.	
• الُيسَمح لألطفال الصغار من الدخول إلى صالة األلعاب األلكترونية وألعاب األرباح.	
• املراقص ونوادي التسلية مرتبطة شروط الدخول فيها باألعمار.	
• تناول املخدرات ممنوع منعأ باّتاً.	

مؤسسات تعليمية أخرى

مؤسسات رعايةالقاصرين واملعوقني
القصور  ذوو  أو  والبكم  للصم  واملعوقني  بالقاصرين  تهتم  عديدة  مؤسسات  املجر  في 
الذهني والقصور في التعلم واملعاقني في احلركة أو املعاقني بدرجة شديدة. قبولهم فيها 
يتم بعد فحوصات تقوم بها جلان متخصصة في تقييم احلالة ، أخّصائيني في فحص 

القابلية التعليمية والفكرية  للطفل ، وجلان العالج الطبيعي لتقييم درجة اإلعاقة.

دار الطلبة والقسم الداخلي
تقوم هذه املؤسسات من تقدمي سكن للطالب يسمى دار الطلبة ، للطالب والطالبات الذين 
م الطالب  ال يقطنون في مكان وجود اجلامعات والثانويات التي يداومون فيها. يجب أن ُيَقِدّ
املُريد طلبًا للسكن في دار الطلبة )القسم الداخلي( ، وفي حالة قبولك ، فعليك بدفع أجور 
السكن في دار الطالب والتي تكون مخفضة السعر عادًة نظرًا للدعم املقدم. تتكون الغرفة 
من سريرين أو أربعة سرر أو ستة ، ويقوم الدار بتوفير التغذية ، وكذلك غرف الدراسة 
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دفتر املراقبة )الشهادة البيانية(
لكل طالب دفتر مراقبة ، فيه تقييم املدرسة للطالب ، وإبالغات جتري بني املدرسة وولي 
أمر الطالب. يحتوي الدفتر هذا على إمالءات املدرسة وولي األمر من معلومات مهمة ، 

ُتخَتم قراءتها بتوقيع األبوين.

مسؤول حماية األطفال والشباب
يوجد في كل مدرسة مسؤول حماية األطفال والشباب. مسؤوليته مساعدة الطالب الذين 
عندهم مشاكل في املدرسة أو البيت. ويقوم بإستمرار ببيان حقوق الطلبة لهم ، وتوجيههم 
– عند حدوث مشكلة - إلى اجلهة املطلوبة للمساعدة. يتعاون مسؤول احلماية مع املعلمني 

وأولياء األمور ومع مؤسسات احلماية األخرى.

الشؤون الصحية

طبييب املدرسة واملمرضة املسؤولة
تقام الفحوصات الطبية في املدارس اإلبتدائية عدة مرات في السنة لألطفال من قبل طبيب 
املدرسة واملمرضة املسؤولة. يتابعون في الفحوصات املنتظمة منو وأرتقاء جسم الطالب. 
اللقاحات  ُتعطى  والبصر. كما  والسمع  والطول  الوزن  الفحوصات فحص  ومن بني هذه 

الواجبة فيها أيضاً.

اللقاحات الواجبة
ُتعطى اللقاحات حسب األعمار بصورة واجبة لألطفال. ُتدّون إعطاء اللقاحات في سجل 
إعطاء  ترغب في  إذا كنت  املدرسة.  الواجبة في  اللقاحات  دفتر  تقدمي  اللقاحات. يجب 
اللقاح لطفلك خارج املدرسة ، فيجب إبالغ املمرضة املسؤولة بذلك ، وتقدمي وثيقة أخذ 

اللقاح للمدرسة.

عيادة األسنان املدرسية
إذا كان طفلك ميلك بطاقة التأمني الصحي ، فسوف يؤخذ في املدرسة إلى عيادة األسنان 
م فيها املقترحات الالزمة للعالج.  املدرسية مرة في السنة للقيام بالفحوصات الالزمة ، ُتقَدّ
بعد هذه املقترحات يذهب الطالب إلى طبيب األسنان من دون تدخل املدرسة.أي أن واجب 

املدرسة يقتصر على أخذه للفحوصات وتشخيصها.

إذا كنت ال جتيد اللغة املجرية ، فمن املهم أن تأتي إلى إجتماع األمهات واآلباء وساعة اإلستقبال مبترجم 
يساعدك في فهم ماُيطرَح ، وفي ترجمة ما تريد طرحه.
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إئتمان الطالب )تسليف(
تسهياًل حلياة الطلبة الدارسني في التعليم العالي من الناحية املادية ، فبمقدور الطلبة 
من أخذ سلفة إئتمان الطلبة مقابل شروط مسّهلة في آلية تسديدها. الالجئ ، املقيم ، 
املهاجر ، الوافد إلى املجر للعمل من دول أوروبا املتحالفة إقتصاديًا أو أفراد عائلته ، أو 
افراد عائلة مواطن مجري يعمل ومقيم في املجر بصورة دائمة ، كل هؤالء لهم احلق في 

أخذ إئتمان الطالب إن كانوا يدرسون في التعليم العالي.

معلومات إضافية حول التعليم اإلبتدائي والثانوي

فّعاليات وأحداث

اإلهتمامات خارج أوقات دوام املدرسة
بعد الظهر تتكون في املدرسة مجاميع دراسية ، لإلستمرار بالدراسة ، واهتمامات متنوعة 
للتحضير للبكالوريا . بعض هذه البرامج مجانية وبعضها اآلخر مبقابل مبالغ معينة. 
املجاميع الدراسية تقوم بتنظيمها املدرسة ، تفاصيلها تطرح من ِقَبل معلم الشعبة أو من 
بعض املعلمني ، من نشرة املدرسة ، املوقع األلكتروني للمدرسة ، أجتماع األمهات واآلباء.

السفرات املدرسية
تقوم كل املدارس في عمل سفرات مدرسية للطالب. السفرات قد تكون ليوم واحد أو لعدة 

أيام. يدفع مبلغها الوالدان.

إجتماع األمهات واآلباء
يقوم املعلم املسؤول عن الشعبة بعمل اجتماع األمهات واآلباء ولعدة مرات في السنة يدعو 
بها كل أولياء األمور. يتباحثون فيها املستجدات والقضايا التي متس اجلميع. وفي مثل 

هذه االجتماعات ، يتكلم اآلباء واالمهات عن آراءهم أيضًا والقضايا املتعلقة.

ساعات استقبال أولياء األمور
ميكن ألولياء األمور من التباحث مع املعلمني خارج نطاق اجتماع األمهات واآلباء مبوعد 
االستقبال  ساعات  في  الغرض.  لهذا  املُعّدة  اإلستقبال  ساعات  في  عليه  ُمّتَفق  مسبق 
ُيبحث موضوع طفلك بشكل منفرد حول مستواه الدراسي وغيره من األمور. ُيبلَغ ولي األمر 

مسبقًا باألوقات املناسبة لذلك.

إن كنت ال تستطيع دفع املبلغ املطلوب ، فقم بالتشاور مع معلم الشعبة املسؤول التي يدرس بها طفلك. 
املدرسة عادًة حتاول حّل مثل هذه القضايا.
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مؤسسات التعليم العالي
نظام التدريس في التعليم العالي هو نظام متصل املراحل مبنيًة إحداها فوق األخرى – 
باإلضافة إلى املذكور  التأهيل األساسي واملاجستير ومن ثم الدكتوراة. وهناك أيضًا – 
آنفاً- التأهيل العالي اإلختصاصي ومواصلة الدراسة في املجال االختصاصي ، وكذلك 
التعليم العالي للمتقدمني في السن. الدراسة والتأهيل األساسي من 3 إلى 4 سنوات 
)الدبلوم( ، املاجستير من 1 إلى سنتني ، الدكتوراة 3 سنوات. مؤسسات التعليم العالي 
الدراسية ومجاالت اإلختصاص موجودة في الالئحة الصادرة عنها  التعليمية  وبرامجها 

في شهر كانون الثاني من كل عام في الكراس اخلاص بالقبول وعلى شبكة األنترنت.

شروط القبول في مؤسسات التعليم العالي
يعادلها من شهادة ووثيقة من دول  أو ما  القبول  البكلوريا املجرية ضرورية في  شهادة 
اخلارج. وتعتمد أيضًا على درجات مرحلة الثانوية باإلضافة إلى الدورات املكملة كشهادة 
اللغة األجنبية...إلخ. في بعض احلاالت يكون من الضروري إجراء إختبار وامتحان للقبول.

التقدمي في مؤسسات التعليم العالي
يكون حوالي في 15 شباط من كل سنة. ومن  العالي  التعليم  التقدمي  في مؤسسات 
الضروري احلصول على إستمارة التسجيل من مكتب املعلومات املركزي التابع ملؤسسة 

التعليم العالي ، أو في املدرسة ، أو 
إمالئها عن طريق شبكة اإلنترنت - مع ملحقاتها الضرورية – مع دفع تكاليف اإلجراءات 
املؤسسة  تقوم  التسجيل  بعد  اإلستمارة.  في  املدرجة  التعليمية  املؤسسات  عدد  حسب 
التعليمية بإعالن النتائج في نهاية شهر متوز وذلك بالدرجات وحسب عدد املقدمني بحيث 

يستبني املقبول.

رسوم الدراسة
من ناحية مصاريف الدراسة فإن مؤسسة التعليم العالي لديها صنفان من التدريس ، 
التدريس ذو الرسوم ، و تدريس بدعم من الدولة )مجاني(. وهي تعتمد على الدرجات التي 

أحرزها الطالب وعلى وثيقة إقامته في املجر.

الالجئني   ، املقيمني حتت احلماية  الالجئني   ، التنقل  وثيقة اإلقامة وحرية  الذين ميلكون 
املؤقتني ، املهاجرين ، املقيمني ، والطالب األجانب الذين يدرسون في املجر وفقًأ لالتفاقات 
الدولية ، كل أولئك يكون تدريسهم مجانياً. أّما غيرهم من األجانب املتواجدين في املجر 

فتكون دراستهم في مؤسسة التعليم العالي مقابل رسوم مدفوعة.
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أنواع التعليم الثانوي

الثانويات
تقوم الثانوية بتدريس الطالب ثقافة عامة وتعليم وتربية أساسية ، إلعدادهم لدراسات التعليم 
العالي ، وإمتحانات القبول فيها وتهيئتهم ملجاالت وظيفية عدة. الثانوية بشكل عام تتكون 
من أربع سنني دراسية ، وتوجد ثانويات سنواتها الدراسية خمسة ، وستة ، وثمانية. مستوى 
التعليم والعلوم املستفادة من الثانوية متساوية على إختالف عدد سنني مراحل الثانوية ، ألن 
السنني الدراسية للثانوية من أربعة وخمسة وستة وثمانية إمنا تختلف تبعًا لنظام املدرسة 

وليس أقل أو أكثر مجموعًة ، أي أَنّ اختالفها في مراحل البداية.

الثانوية املهنية
تختلف الثانويات املهنية عن العامة بأّن في الثانوية املهنية تدريب مهني بحيث يحصل 
الطالب في املرحلة األخيرة على شهادة مهنية. الطالب يختار بني إمتحان البكلوريا أو 

إمتحان مهني أو كالهما.

املعهد املهني
التعليم  جنب  ألى  جنبًا  العامة  الثقافة  تشمل  املهني  املعهد  في  والتربية  التدريس 
العملي وتدريس املعلومات املهنية وأسس التعليم املهني بشكل أساسي. تنتهي املرحلة 
األخيرة من املعهد بالتأهيل املهني على العكس من الثانوية املهنية والعامة التي تنتهي 

البكلوريا. بإمتحان 

إمتحان البكلوريا
ميتحن طالب الثانوية العامة واملهنية نهاية العام الدراسي في املرحلة األخيرة بإمتحان 
اختيارًا–مستوى  املستوى  محددة  مواد  خمسة  في  اإلمتحان  يكون  املركزي.  البكالوريا 
املتوسط واملستوى العالي. املواد اإلجبارية هي  األدب واللغة املجرية ، الرياضيات ، التأريخ 
، لغة أجنبية )حّية( ، ومادة خامسة بإختيار الطالب. لإلمتحان جزء حتريري وآخر شفوي. 

النجاح في اإلمتحان أحد شروط القبول في مؤسسات التعليم العالي.

التعليم العالي
مواصلة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي تؤدي الى احلصول على شهادة الدبلوم أو 

على درجة علمية. يكون التدريس بأعلى مستوى في مؤسسات التعليم العالي .
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غرفة الدراسة / النهارية
بعد الدوام وبطلب خّطي من الوالدين إختيارًا يدخل طفلك في املدرسة إلى غرفة الدراسة 
النهارية. في املراحل األولى يشرف عليهم معلم أو معلمة ويساعدهم في إجناز الواحبات 
البيتية. في املراحل املتقدمة ينجز الطالب واجباتهم بإنفسهم في غرفة الدراسة وحتت 

إشراف املعلم النهاري أو املعلمة.

مرحلة التعليم الثانوي

ويختار  الثانوية.  باملرحلة  التسجيل  في  اإلبتدائية  املرحلة  إكمال  بعد  الدراسة  تستمر 
في  إرشادي  دور  اإلبتدائية  وللمدرسة  والديه.  مع  بالتشاور  املناسبة  الثانوية  الطالب 
مساعدة الطالب وذويه في االختيار.وهناك معلمون إستشاريون في هذا املجال ومعاهد 

إستشارية تقدم املساعدة الالزمة من ذوي اإلختصاص.

التسجيل في املدارس الثانوية
التقدمي يكون بإمالء إستمارة التقدمي الصادرة مركزّياً. يجوز إختيار وإدراج عدة مدارس في 
االستمارة وحسب تسلسل أهّميتها. إمالء إستمارة غير البالغيني يجب أن يرافقها توقيع 

الوالدين ومن ثم تسليمها إلى املدرسة اإلبتدائية.

اختبار القبول املركزي
يعتبر االختبار التحريري املركزي شرطًا في القبول بأكثر الثانويات. ويعقبها اإلمتحان 
الشفوي وحسب الثانويات. تقوم الثانويات عادًة بإبالغ الطالب حول نتائج اإلمتحان مع 
إمكانية رؤية تصحيحات نتائج األختبار. طريقة اإلمتحان الشفوي تقرّها الثانوية نفسها. 

وفي حالة عدم اجناز االختبار فإّن الثانوية التابعة ملوقع السكن ُملزَمة بقبولك.
اللغة املجرية بشكل جيد بحيث ال تستطيع املدرسة  الطالب األجانب الذين ال يجيدون 
اإلبتدائية من إعدادهم إلختبار الثانوية ، عادًة يعيدون السنة الدراسية في الصف الثامن.
النقل واتسجيل في مدرسة أخرى أثناء العام الدراسي شروطها نفس شروط املرحلة 

اإلبتدائية.

إذا كان طفلك يحتاج إلى تغذية من نوع معني لظروف صحّية أو إلسباب تتعلق بالعقيدة والدين فعليك 
االستفسار حول إمكانية حلها في املدرسة.
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ترتيب املراحل
ُتؤَخذ  ، وذلك وفق معاييرعدة  لطفلك  املناسبة  الدراسية  املرحلة  املدرسة من يحدد  مدير 
بنظراإلعتبار. وفي املجر جتارب عديدة في طرق اختيار املرحلة الدراسية املناسبة ، منها:

• ل في الصف األّول - مهما كان عمر الطفل- الذي الُيجيد اللغة املجرية وال يعرف 	 ُيسَجّ
قراءة احلروف الالتينية وكتابتها ، ثَمّ يترقى إلى مراحل متقدمة بشكل تدريجي.

• ُيدرَج في مرحلة متأخرة من مرحلته بسنٍة أو سنتني من اليتكلم اللغة املجرية.	
• ل في املرحلة الدراسية املناسبة لعمره ، ثم تقوم املدرسة بإعداده ببرنامج خاص 	 ُيَسَجّ

حتى يقارب مستوى أقرانه.

احلياة املدرسية في املرحلة اإلبتدائية

أوقات دوام املدرسة اإلبتدائية
تفتح املدرسة أبوابها الساعة السابعة صباحًا ، ويبدأ الدوام في الساعة الثامنة. الساعة 
اخلامسة والنصف هو وقت إغالقها. اليغادر الطالب املدرسة أثناء الدوام إاّل بورقة تصريح 

مكتوبة. يقوم املعلم مبخابرتك في حالة حدوث مكروه لطفلك.

املستلزمات املدرسية
يحتاج الطالب إلى مستلزمات عدة في املدرسة. بشكل عام يحتاج الطالب في كل مادة 
دراسية إلى كتاب ودفتر خاص باملادة ، ومستلزمات أخرى كمحفظة القرطاسية ، مقص 

، صمغ ، أقالم ملونة ، فرجال ، منقلة )مقياس الزوايا( ، مسطرة.
مستلزمات درس الرياضة هي حقيبة  )أو كيس من القماش( يضع فيها الطالب مالبس 

الرياضة وغيرها من أدوات الرياضة. هذه املستلزمات يقوم بشرائها الوالدان.

التغذية املدرسية
ميكنك من طلب التغذية لطفلك في املدرسة وهي ثالث وجبات اثناء الدوام. وجبة العاشرة 
قبل الظهر. الغداء )احلار( ظهراً. وجبة بعد الظهر. كل هذا في مطبخ املدرسة. دفع مبلغ 
التغذية يكون ُمقّدما في كل شهر. ويجب اإلبالغ في حالة الغياب قبل يومني منه لشطب 
تغذيته في ذلك اليوم حتى الحُتَسب عليه. وإذا كنت الترغب في تغذيته مدرسّيًا ، فأمر 

تغذيته يعود عليك ، علمًا إنه اليجوز إدخال الغذاء احلار املطبوخ إلى املدرسة.

من األفضل أن تستفسر حول طريقة املدرسة وممارستها عند االختيار والتسجيل . إذا كنت الترغب في 
تسجيل ابنك أو بنتك في املرحلة املوافقة لعمر الطفل ، فيجب أن يتم هذا مبوافقة ولي األمر باإلضافة 

إلى الطفل.
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في حالة عدم قبول طفلك في املدرسة ، تستطيع أن تقدم أستأنافًا حلكم املدرسة ُمعنونة إلى كاتب 
عدل البلدية.

كل  جلب  على  مجبورين  غير   ، والالجئني  احلماية  حتت  واملقيمني  املؤقتني  والالجئني  اللجوء  طالبو 
املستندات املطلوبة للتسجيل في املدارس ، وعلى املدرسة تقّبل هذا األمر وقبول النواقص.

ال تنَس إبالغ مديراملدرسة التي انتقلَت منها بشأن النقل و بوثيقة القبول من املدرسة اجلديدة التي انتقلت 
إليها حتى ال حُتسب عليك غيابات في املدرسة التي كنت بها ، ومن ثم تتحمل عواقبها القانونية!

التسجيل خالل السنة
تستطيع تسجيل طفلك في املدرسة أثناء السنة. إذا كان طفلك مداومًا في مدرسة أخرى 
في املجر أو خارجها فعليك بجلب وتقدمي املستندات املطلوبة لذلك مع ترجمتها للمجرية 

ترجمًة مصّدقة.

التسجيل في مدرسة أخرى
يجوز النقل والتسجيل إلى مدرسة أخرى أثناء العام الدراسي في أي وقت كان. طلب النقل 
والتسجيل يرافقه تقدمي الوثائق املطلوبة نفسها عند التسجيل. مدير املدرسة اجلديدة من 

يحدد  ويقرر القبول.
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املدرسة اإلبتدائية

هدف التعليم في املدارس اإلبتدائية هو التثقيف العام وتكوين النظرة املنطقية احلسابية عند 
الطفل وتعرّفه على العلوم الطبيعية واإلجتماعية واملعارف األساسية للفنون. تنقسم املدرسة 
اإلبتدائية إلى مرحلتني: املرحلة األولى واملرحلة املتقدمة. املرحلة األولى من الصف األول إلى 
الصف الرابع ، ويقوم بتعليمهم - وذلك ملا تتطلبه أعمارهم - معلم أو معلّمة الشعبة لكل 
املواد. املرحلة املتقدمة من الصف الرابع إلى الصف الثامن. في هذه املرحلة يقوم بتدريسهم 

معلمون إختصاصيون لكل مادة من املواد وذلك ملا تتطلبه أعمار هذه املرحلة.

إختيار املدرسة
حرية إختيار املدارس معمول بها في املجر. من واجب املدرسة التابعة ملوقع سكن الطالب 
من قبوله ، كما ميكنك من تسجيله في مدرسة أخرى. ولكن في املدارس غير التابعة ملوقع 

السكن قد ُيرفض طفلك فيها لعدم وجود مكان شاغر.

التسجيل في الصف األول
التسجيل في الصف األول يكون من 1 آذار وحتى 30 نيسان. موعد التسجيل يحدده 
مداخل  في  ُتعلن  فهي   ، عدة  بطرق  يكون  التسجيل  موعد  إعالن  احمللي.  العدل  كاتب 

املدارس واملوقع األلكتروني والصحف احمللية.

الوثائق املطلوبة عند التسجيل
• وثيقة اإلقامة في املجر للوالدين ، وولي األمر ، والطفل.	
• وثيقة إثبات عنوان السكن واإلقامة.	
• شهادة جنسية الطفل أو شهادة الوالدة مع الترجمة الرسمية املصدقة باللغة املجرية.	
• تقرير الروضة التقييمي أو تقرير املستشار التربوي.	

إذا لم يكن الوالدان من يتولى أمر الطفل في املجر، ويتولى أمره غيرهما من البالغني ، 
فعلى الوالدين اإلبالغ أمام كاتب عدل.

ال يوجد إمتحان إختباري في املدرسة اإلبتدائية ، القبول يقرّره مدير املدرسة.

ُيرجى اإلنتباه إلى موعد التسجيل بشكل جيد ، فعندك يومان فقط للقيام بإجراءات التسجيل.

إذا كنت الترغب في تسجيل طفلك باملدرسة التابعة لسكنك ، فعليك بجلب وثيقة قبول من املدرسة 
املختارة وأخذها إلى املدرسة التابعة ملوقع السكن حتى ُيشطب االسم من الالئحة التدوينية للمدرسة.
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اإلتفاق الطوعي ودفع تكاليف خدمات التأمني الصحي هي من مهام أولياء األمور نيابًة 
عن األبناء في إجناز العقد مع مؤسسة التأمني الصحي التابع لإلقليم.

دار احلضانة
إذا كان من املتعذر البقاء مع طفلك خالل النهار لظروف العمل والذي يتراوح عمره من 
22أسبوعًا وحتى السنة الثالثة من العمر فيمكنك تسجيله في دار احلضانة. التسجيل 
في دار احلضانة غير إلزامي ، لذا فمن احمُلَتمل أن ال ُيقَبل في احلضانة بسبب عدم وجود 
مكان شاغر. في دور احلضانة التابعة للدولة ال توجد نفقات غير تكاليف التغذية وهذه 
إلى أطفال  الدولة واملهاجرين واملقيمني باإلضافة  تشمل الالجئني واملقيمني حتت حماية 
دول اإلحتاد األوروبي )واملتحالفة إقتصادياً(. أّما األطفال األجانب املقيمني في املجر غير 

املذكورين أعاله ، فإّن دور احلضانة تطلب منهم مبلغًا خاّصًا مقابل اخلدمات.

دار رعاية األطفال النهاري
يقوم دار رعاية األطفال النهاري بالرعاية التربوية والتثقيف والتغذية لألطفال وذلك حسب 
أعمارهم )من عمر 20 أسبوعًا إلى 14 سنة( . تتسم اخلدمة في دار الرعاية باملرونة في 
التعاطي مع رغبة الوالدين في حتديد املدة لدوام أبنائهم فيها ، إذ ممكن أن تكون بشكل 
مستمر ، أو بصورة متقطعة . يذهب األطفال بعد دوام املدرسة إلى دار رعاية األطفال 

م مقابل مبلغ معني. النهاري. اخلدمات ُتقَدّ

تربية الروضة

الروضة
تقوم الروضة بتقدمي خدماتها  في النهار لألطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات. التسجيل 
يكون في شهر أيار ، وتستطيع األَسر التي أتت بعد هذا التأريخ أن ُتسّجل أطفالها في 
الروضة شريطة كونه قد أكمل السنة الثالثة من عمره. وينبغي عند التسجيل جلب وثائق 
الوالدة(  تدوينه عند  وثيقة  )أو  للطفل  ، وكذلك شهادة اجلنسية  والطفل  للوالدين  اإلقامة 
للروضة احلق في رفض التسجيل في حالة عدم وجود مكان شاغر  وبطاقته الصحية. 
، ولكن حينما يبلغ الطفل سنته اخلامسة فمن واجب الروضة التابعة ملكان السكن من 
تسجيله   مبتابعةأمر  تقوم  ذاتها  الروضة  فإّن  مكان شاغر  وجود  عدم  حالة  وفي  قبوله. 
في روضة أخرى. يبدأ دوام الروضة من السابعة صباحًا وحتى اخلامسة عصرًا ، وأثناء 
الدوام يقوم املعلمون واملعلمات ذوو اإلختصاص باإلهتمام والرعاية وتربية األطفال. الروضة 
مجانية )بإستثناء دفع مبالغ التغذية( ، وهناك في بعض الروضات فّعاليات وبرامج خاصة 

إضافية تقوم بها الروضة لألطفال يدفع مبلغها الولدان.
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• عيد جميع القديسني )تشرين الثاني( وعطلة اخلريف.	
• عطلة عيد امليالد )الكرسمس( ، وهي في 25 ، 26 كانون األول والعطلة الشتوية.	
• عيد رأس السنة امليالدية في 1 كانون الثاني.	

في إحتفاالت املدرسة ُيشترط عادًة الزي اإلحتفالي املوحد 
)مالبس علوية بيضاء وسفلية غامقة وحذاء الئق(.

هوية الطالب
يحصل الطالب في املجر على هوية الطالب التي حتتوي على صورته الفوتوغرافية. وهي 
ُتطلب في بداية التسجيل في املدرسة. ولهوية الطالب إمتيازات وتسهيالت عدة ، فمثاًل 
والباصات  للقطارات  الداخلية  الرحالت  تشمل  وهي   %50 بنسبة  املواصالت  تخفيضات 
وكذلك مواصالت املدينة. وتخفيضات أخرى في املسارح واملتاحف ودور السينما واملكتبات 

العامة ومطاعم ومحالت عدة.

وثيقة التأييد املدرسية
يحتاج الطالب إلى وثيقة تأييد من املدرسة في حالة إصدار اإلقامة أو متديدها أو غيرها 
ُتثبت دوام  التأييد  التأييد. ورقة  من إصدارات اإلقامة. وتقوم إدارة املدرسة بإصدار ذلك 

الطالب في املدرسة.
 

بطاقة التأمني الصحية )كارت التاي(
حتى يكون طفلك مشموالً بالعالج املجاني فإنه يحتاج إلي الغطاء القانوني للضمان اإلجتماعي.

• يحصل طفلك على التأمني الصحي تلقائيًا بوجود عنوان سكن دائمي في املجر.	
• في حالة عدم وجود عنوان سكن دائمي ، وسكنه مؤقت ، ومدة إقامته في املجر أقل 	

من سنة واحدة ، فله أن يوقع عقدًا مع املؤسسة الوطنية للتأمني الصحي برغبته طوعاً.
• يكونوا مشمولني 	 التأمني الصحي ،حتى  أكثر من سنة دفع مبلغ خدمات  للمقيمني 

بالتأمني الصحي.
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اخلطة التدرسية 
تقوم املدرسة بوضع اخلطة التدريسية محليًا وفقًا للمنهاج الوطني العام ، وتقوم بتدريس 

وتربية الطالب حسب هذه اخلطة.

كتب الدراسة
ُتِقرّها  التي  املدرسية  الكتب  شراء  للوالدين  وعلى  مدرسي.  كتاب  املواد  من  مادة  لكل 

املدرسة.

تقييم الطالب بالدرجات
ُيجرى تقييم الطالب أثناء العام الدراسي باإلمتحان الشفهي والتحريري معاً. في املراحل 
األولى يكون التقييم خطي تقريري ، وبعد هذه املراحل يكون التقييم بالدرجات من درجة 
واحد إلى درجة خمسة ، درجة 5 هي أعلى وأفضل درجة ، درجة 1 هي األسوأ. ُيدرَج معدل 

الدرجات في الشهادة في نصف السنة الدراسية وفي نهاية العام الدراسي.

دوام املدارس
يبدأ الدوام في أكثر املدارس واملؤسسات التعليمية الساعة الثامنة صباحًا بتعاقب الدرس 
والفرصة. مّدة الدرس 45 دقيقة تقريبًا ، والفرصة من 10 إلى 15 دقيقة. ترتيب الدروس 

يحددها جدول الدروس.

العام الدراسي
يتكون العام الدراسي من 185 يوم دوام تقريباً. يبدأ العام الدراسي التقليدي في مطلع 
الشهر التاسع وميتد إلى النصف الثاني من الشهر السادس. هناك عّدة ُعَطل مدرسية 
خالل العام الدراسي الواحد : في اخلريف والشتاء والربيع والصيف. عدد أيام الدوام خالل 

األسبوع هو خمسة أيام.

األعياد الرسمية
األعياد الوطنية ، أعياد الدولة واألعياد الدينية هي عطل رسمية للمدارس أيضاً. واألعياد هي :

• 15 آذار ثورة 1848-1849 واندالع حرب التحرّر.	
• 1 أيار عيد العمال.	
• 20 آب العيد الوطني )عيد تأسيس الدولة(.	
• 23 تشرين األول ، الذكرى السنوية لثورة 1956 وإندالع حرب التحرر.	
• عيد القيامة )حسب التقومي( والعطلة الربيعية.	
• عيد العنصرة )حسب التقومي(.	
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ر بإثبات الغياب املَبَرّ
من الضروري في كل حالة غياب أن يكون ُمَبرَّرًا بوثيقة مكتوبة. للوالدين احلق في تبرير 
غياب األبناء ألسباب عائلية مبجموع ثالثة أيام فقط في العام الدراسي الواحد. أّما الغياب 

ألسباب صحّية ، فيجب أن يكون ُمَصّدقًا بتقرير طبي.

ر بإثبات الغياب غير املبَرّ
في حالة غياب طفلك بدون مبرّر موّثق فإّن املدرسة سوف تتصل بك و تستدعيك. وإذ 
بلغت الغيابات عشر ساعات فمن واجب مدير املدرسة إبالغ هذا األمر إلى كاتب العدل 

التابع ملكان سكن الطالب.

عواقب أخرى للغياب
إذا كان معدل الغياب خالل العام الدراسي يتجاوز 250 ساعة ، أو يتجاوز الغياب %30 
من مادة معينة، فال يحصل الطالب على شهادة النتائج. يجب أن ميتحن في املادة ذاتها 

حتى يبدأ بالعام الدراسي املقبل.

املعّلمون
املؤسسة التعليمية يقودها املدير. املعلمون هم من يقومون بتربية وتدريس الطالب. في 
يقوم بتدريس الطالب معلمو  املراحل األربعة األولى- أي إلى الصف الرابع اإلبتدائي – 
الثامن  الصف  إلى  الصف اخلامس  املواد. من  لكل  معلم  الشعبة هو  ومعلم   ، الشعبة 
ومرحلة الثانوية يشرف على كل شعبة معلم يكون هو املسؤول عنها جنبًا إلى جنب مع 
املعلمني ذوي اإلختصاص لكل مادة. يحصل املعلمون واملعلمات على التأهيل الالزم في 

مدة قدرها من أربع إلى ست سنوات في التعليم العالي.

لغة التعليم
لغة التعليم في املجر هي املجرية ، وتوجد مدارس تعليمها ِبلغتني ، كما توجد مدارس 

تعليمها باللغة األجنبية.

وإذا رغبَت في أخذ طفلك من املدرسة لفترة أطول )ظرف سفر مثالً( فيجب عليك أن تطلب موافقة  خطّية 
من مدير املدرسة مسبقاً.

ومن املهم معرفة أَنّ التأخير قد ُيحَسب من الغيابات غير املَُبرّرة ، لذا يرجى اإلنتباه من أولياء األمور 
ألوقات الدوام في وصول أبنائهم بالوقت املطلوب.
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إلزامية التعليم لألطفال أألجانب
األطفال األجانب املشمولون بإلزامية التعليم وفقًا لقانون التعليم العام هم :

• طالب اللجوء ، الجئ بشكل مؤقت ،املقيم حتت حماية الدولة ، الالجئ.	
• املتمتع بحرية التنقل واإلقامة في املجر.	
• مهاجر ، مقيم بصورة دائمية ، احلاصل على اإلقامة ولم تنته صالحيتها.	
• إذا 	 الوالدين  املفعول بطلب من  التعليم ساري  مقيم إلكثر من سنة في املجر.)ويكون 

كانت فترة اإلقامة أقل من سنة(.

فترة إلزامية التعليم
عندما يبلغ الطفل املستوى املطلوب من النمو واإلدراك ، يكون مشمواًل بإلزامية التعليم. 
وهي تبدأ من الفترة التي ُيكِمل بها السنة السادسة من عمره حسب التقومي وحتى إكمال 
السنة الثامنة كحد أقصى. )والطفل الذي بلغ من العمر خمس سنوات ، ُملزم بالدوام في 

الروضة مبعدل أربع ساعات يوميًا من بداية العام التربوي لرياض األطفال(.

التعليم اإللزامي ينتهي عندما ينهي الطالب أو الطالبة السنة األخيرة من املرحلة الدراسية 
في الثامنة عشرة من العمر.

التخلف عن التعليم اإللزامي
قضية  ُترفع  إحصائي.   سجل  في  اإللزامي  بالتعليم  املشمولني  األطفال  أسماء  ُتدرَج 
التخلف عن تسجيل األبناء في الروضة أو املدرسة إلى اجلهة القضائية. وتشمل عقوبة 
عدم تسجيل األبناء وشملهم بالتعليم اإللزامي بغرامة مالية. وإذا كانت هذه اإلجراءات غير 

مجدية ، فسيواجه األبوين أمر نقل الطفل من األسرة إلى دائرة حماية األطفال.

الغياب في املدرسة
إذا سّجلَت طفلك في الروضة أوالتمهيدي أو املدرسة ولم يحضر ، فلهذا عواقب. الغياب 

ل في الئحة. الغياب إّما ُمَبرَّر بإثبات أوغير ُمَبرّر بإثبات. ُيَسَجّ

لتخلفهم عن  بفترة وجيزة. واحلد األقصي  الروضة واملدرسة بعد وفودهم  املطلوب تسجيل األبناء في 
إلى املؤسسة  إثبات  أثناء تسجيل األطفال كورقة  ُتَقّدم  وثيقة اإلقامة  أَنّ  الدوام هو ثالثة أشهر. علمأ 

التعليمية املختارة.
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نظام التعليم املجري بشكل عام
• في املدارس حيث ُيدَمج 	 بإستثناء تربية الروضة –  مُيارَس التعليم – 

الطالب في الصفوف وحسب أعمارهم مبعدل 20 إلى 30 طالبًا وطالبة 
في الصف الواحد ، وبترتيب تصاعدي للسنني الدراسية.

• يدرس الطالب والطالبات معًا في صّف واحد.	
• بإستثناء 	 الدولة  متّولها  إذ  مّجاني  العامة  املؤسسات  في  التعليم 

املؤسسات ذوات األجور.
• ال ُيعَمل بنظام الزّي املوّحد للطلبة في املؤسسات التعليمية العامة ، 	

ونظام السلوك فيها حتددها وثيقة املدرسة أو املؤسسة التعليمية وهي 
تشمل املعلمني والطلبة وأولياء األمور.

• التأديب بالضرب اجلسدي غير مسموح به في املدارس املجرية.	
• أّما حياتهم 	  ، فيها  ماداموا  األطفال  التعليمية مسؤولة عن  املؤسسة 

خارجها فهي من مسؤولية أولياء األمور بشكل مطلق.

مبثل  األطفال  ورياض  املدارس  في  املقبولني  األجانب  األطفال  ُيعاَمل 
معاملة املواطنني املجريني.

ُميَنع التمييز السلبي منعًا باّتًا ألّي سبب كان خاّصًة فيما يخص لون 
البشرة ، جنسه ، دينه ، القومية ، األثنية ، املكانة األجتماعية ، احلالة 

املادية.

احلرية الدينية والفكرية
املناسبة  والتعليم  بالتربية  أبناءهم  ُيشَمل  أن  الوالدين  حق  من  ُيعتبر 

ملعتقداتهم الدينية ونظرتهم للحياة.

التعليم اإللزامي
التعليم في جمهورية املجرإلزامي لكل طفل ، ومن واجب األبوين تهيئة الطفل وتسجيله في 

املدرسة باإلضافة إلى متابعة تدريسه.

 ، التعليمية  املؤسسة  أو  املدرسة  داخل  حلَّها  تستطع  ولم  التمييز  من  يعاني  أَنّ طفلك  وإذا الحظَت 
فيمكنك اللجوء إلى دائرة مكافحة التمييز لتقدمي الشكوى أو إلى ممثل احلقوق التعليمية.
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األعزاء أولياء األمور والشباب احملترمني!
أكثر  ، كما هو احلال في  التعليم في املجر 
دول العالم ، هو إلزامي وحق من حقوق الطفل 
باإلضافة إلى األطفال األجانب في التسجيل 
واألمهات  اآلباء  تواجه  املدرسة.  أو  بالروضة 
نظام  معرفة  في  األجانب صعوبات  والشباب 
واختيار  البحث  على  عالوًة  املجري  التعليم 
كرّاسنا  ويرغب  املناسبة.  املدرسة  أو  الروضة 
اإلرشادي في تقدمي املساعدة في هذا املجال. 
يقّدم تركيبة نظام التعليم املجري وخصائصها 
العامة ومفرداتها وأنواع مؤّسساتها واملعلومات 
العملية التي تخّص نظام احلياة في املدارس 
ورياض األطفال. كما يشير ايضًا إلى واجبات 
الوالدين بإلزامية التعليم ونتائج التخلف عنها. 
ومن ناحية أخرى يعدد املساعدات التي مُتَنح 
املعلومات  هذه  تغّطي  الطفل.  لتنمية  دعمًا 
وعلى  مختصرة  بصورة  ولكن  كثيرة  مباحث 

مستوى املعلومات األساسية. 
 

تفصيلية  معلومات  إلى  بحاجة  كنت  وإذا 
في مواضيع معينة من هذه املباحث فعليك 

باملؤسسة التابعة لذلك.
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الدراسة في املجر
كّراس إرشادي لآلباء واألمهات والشبان اجلدد األجانب املقيمني في املجر
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