
BEVEREN  فرع 
Ciamberlanidreef 80A 

9120 BEVEREN 

 الهاتف   :20 20 316 03
beveren@vclbwaasdender.be 

DENDERMONDE  فرع 
Dijkstraat 43  

9200 DENDERMONDE 

    الهاتف :30 20 316 03
dendermonde@vclbwaasdender.be 

LOKEREN  فرع 
Grote Kaai 7  

9160 LOKEREN 

  الهاتف  :40 20 316 03
lokeren@vclbwaasdender.be 

SINT-NIKLAAS  فرع 
Ankerstraat 63 

9100 SINT-NIKLAAS 

 الهاتف  :00 20 316 03

 التعليم األساس ي

sint-niklaas.basis@vclbwaasdender.be 

 التعليم الثانوي 

sint-niklaas.secundair@vclbwaasdender.be 

 

 

 هل لديك أسئلة؟ ال تتردد 

اتصل بمركز س ل ب الخاص بالفرع الذي 
  تقطن فيه.

 مرحبا بكم في الفرع

Verantwoordelijke uitgever: Vrij CLB Waas & Dender vzw 

(vertegenwoordigd door J. Van Acker) 

Maatschappelijke zetel: Ankerstraat 63, 9100 SINT-NIKLAAS 
www.vclbwaasdender.be 

VCLB 
تفكر معك  



يمكن لك الذهاب إلى س ل ب عندما 

 تكون لديك أسئلة حول ...
 

 االحساسات 

 التعليم 

 التعليم و اختيار املهنة 

 صحتك، جسدك  

 الثقافة الجنسية، الصداقة و الحب 

  التلقيح 

 ...  

 

 

 

 

 

 س ل ب ؟
 نحن في خدمة التالميذ، اآلباء و املدارس

 
 
  . مجانا

من ناحية   استقالليةيمكن لك االلتجاء لنا، بكل 

 .املدرسة
 

إلى السؤال الذي يشغل بالك و سنبحث  معاسننضر 

 على طريقة ملواصلة املشوار.
 
 معا

 

: سنتفق معا باالحتفاظ على األسرارنحن ملزمون 

 على األشياء التي تريد أن نشاركها مع اآلخرين. 

 يجب عليك الذهاب إلى س ل ب 
 

 ألجل ...
 الفحص الطبي 

 عن املدرسة 
 
 إن كنت تتغيب كثيرا

 عند التوجيه إلى التعليم االستثنائي 

 االتصال
 يمكن لك االتصال بنا كل يوم

  

و من 00.88إلى  8..0من الساعة   

8..03إلى الساعة  .0    

يوم الثالثاء  8..00يبقى مكتبنا مفتوح إلى غاية الساعة 
 مساء في  

 

 املركز مغلق خالل

  غشت و 01يوليوز إلى  01من 

  يناير 0ديسمبر إلى  01من 

  أنظر على موقع األنترنت ( أيام اإلغالق األخرى ( 
 

 ،عند عدم القدرة في األيام فوقه 

 يبقى بإمكانك االتصال بنا عبر باملدرسة
 

 للمزيد من املعلومات أنظرفي:

www.vclbwaasdender.be 

 

كل ما نتكلم حوله و نتفق عليه نحتفظ به في ملف 

 خاص.

عند تغيير املدرسة يتم بعث هذه املعلومات إلى س ل 

 ب املدرسة الجديدة ما عدا عند رفضك لذلك.

هل لديك أسئلة حول امللف أو تريد أن ترى محتواه 
 اتصل 

  بمكتب س ل ب املدرسة.


