
 والمشاركة المدني االندماج
 اللغة مھارات تعلم المثال، سبیل على وتشمل، األساسیة. المھارات على لتدریبھم للبالغین دورات Deltion مدرسة تقدم

 جمیع إلى تحتاج ولسوف المھارات. ھذه تقویة عن فضًال  الكمبیوتر، استخدام ومھارات الحسابیة، والمھارات الھولندیة،
 الھولندي. المجتمع أفراد من فرًدا لتصبح الیومیة حیاتك في المھارات ھذه

 
 فرصةً  مشارك لكل أن بالذكر والجدیر إشراف. وتحت صغیرة مجموعات في بل وحدك تتعلم لن الدورات، ھذه كل وفي

  تعلمك. وأھداف مستواك لیناسب معد برنامج وكل لھ. المناسبة بالوتیرة للتعلم

 ،فایھ-وأولست ،ودالفسن وكامبن، ،وزفارتافاترالند وھیرده، وھاتیم، ھاردنبیرخ، بلدیات في الدورات ھذه وتُقدم
  .وزفولھ وستینفایكرالند، وستابھورست،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدني واالندماج بالمدرسة االلتحاق
 الدورة ھذه فائدة

  الھولندیة؟ باللغة الكتابة أو القراءة تستطیع ال ولكنك ھولندا، في تعیش ھل •
  الھولندي؟ المجتمع في إسھامات لك یكون أن ترید ھل •



  المدني االندماج اختبار باجتیاز االلتزام •
 )MBO( العالي الثانوي المھني التعلیم شھادة على الحصول في الرغبة •

 الدورة من المستھدف

  المدني. االندماج في بالمشاركة الملزمین الھولندیة، باللغة المتحدثین غیر البالغین، الدورة ھذه تستھدف

 تعلمھ یمكن ما

 یتم ولسوف ھولندا. في والعمل بالعیش یتعلق مما الكثیر وتتعلم الھولندیة. اللغة تتعلم سوف المدني، االندماج دورة في
 على: خاصة بصفة التركیز

  الھولندیة باللغة والكتابة القراءة •
  الھولندیة اللغة فھم تعلم •
 الھولندیة باللغة محادثات إجراء •

 بمدرسة االلتحاق دورة إلى وصوالً  أخرى مرحلة إلى تقدمك تواصل سوف اللغة، في A1 المستوى إلى تصل عندما
Deltion. ا.أسبوعی�  واحدة مرة المدني االندماج دروس تحضر سوف المرحلة، ھذه وفي 

  تتعلم سوف

 الدرس یستغرق وسوف الفردي. االنتباه من كبیر قدر تلقي تستطیع بحیث صغیرة مجموعات في البدایة في التعلم یكون
 من: الدرس ویتكون الظھیرة. بعد أو الصباحیة الفترة في ساعات 3

  الدراسي الفصل في بالمجموعة متعلقة وتعلیمات شروح •
  لك المناسبة بالوتیرة كمبیوتر، جھاز على الفردي العمل •

  األسبوع. في أیام خمس المدرسة إلى تذھب سوف االلتحاق، دورة إلى وتصل تقدًما تحرز وعندما

 الزمنیة الفترة

 البدء لك یتسنى ذلك، وبعد أشھر. 6 ذلك یستغرق وغالبًا أسبوعی�ا. مرات ثالث المدني االندماج دروس حضور تبدأ سوف
  العام. ونصف عام إلى عام من مدتھ تتراوح برنامج إطار في ذلك ویتم سبتمبر. أو ینایر في إما االلتحاق، دورة في

 

 

 القبول إجراء

 حدة. على فرد لكل الدورة خطة إعداد ثم ومن اللغة، مستوى تحدید یتم سوف القبول، إجراء أثناء

 االختبار

 التالیة: االختبارات الجتیاز الالزم التدریب Deltion مدرسة تقدم

  المدني االندماج اختبار •
 االلتحاق •



 البدء

  عام. كل من وسبتمبر ینایر في االلتحاق دورة تبدأ العام. خالل الدورة لبدء كثیرة مواعید توجد

 الدراسیة الفصول أماكن

  في: الدورة انعقاد إمكانیة Deltion مدرسة تقدم

  زفولھ، •
  صباًحا، 11:45 الساعة إلى صباًحا 8:45 الساعة من الدورة تمتد
  الظھر. بعد 4:00 الساعة إلى الظھر بعد 1:00 الساعة من و/أو

  زفولھ •
  الظھر. بعد 3:15 الساعة إلى صباًحا 8:30 الساعة من االلتحاق دورة تمتد

 Werk op Blik شھادة

 .erkW op Blik المدني االندماج شھادة على حائزة College Deltion مدرسة إنَّ 

 

  

 التكالیف

 ومن الدورة. تكالیف دفع العمل صاحب أو أنت علیك یتوجب فسوف المدني، االندماج اختبار باجتیاز ملزًما كنت إن
 بـ اختصاًرا المعروفة للتعلیم التنفیذیة الوكالة خالل (من الحكومة من الفائدة منخفض قرض على الحصول الممكن
DUO.(  

 .lwww.inburgeren.n التالي: الموقع زیارة برجاء

  حدة. على فرد لكل الموضوع والمنھج القبول، إجراء في تم ما على بناءً  التكالیف تقدیر ویمكن

 على والحصول للدراسة المخصص التمویل لتلقي مؤھًال  تكون سوف االلتحاق، دورة إلى وتصل تقدًما تحرز عندما
  استمارة. على للحصول ھنا انقر ).jaarkaart-OV( عام لمدة العامة النقل وسائل ركوب بطاقة

 

 والتسجیل القبول، وإجراء أخرى، معلومات

 مع: التواصل یمكنك والتسجیل، المعلومات من المزید على للحصول

 )Deltion( في العمل إدارة

 business@deltion.nl :إلكتروني برید +31 )0(38 850 31 50 ھاتف:

 اإلیمیل: عبر التالیة الوثائق إرسال برجاء التسجیل، عند

https://duo.nl/particulier/mbo-er/studiefinanciering/studiefinanciering-aanvragen.jsp
https://duo.nl/particulier/mbo-er/studiefinanciering/studiefinanciering-aanvragen.jsp


  DUO وكالة من التقدیم خطاب •
  DUO من القرض تأكید •
  والخلفي) األمامي (الوجھ التعریفیة بطاقتك من مصورة نسخة •

 التالي: العنوان على إلكتروني برید إرسال طریق عن القبول إجراء موعد تحدید یمكنك

 Administration Education التعلیم إدارة

 administratieeducatie@deltion.nl إلكتروني: برید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )NT2 على (التدریب المدني االندماج
 الدورة ھذه فائدة

 الھولندیة؟ باللغة الكتابة أو القراءة تستطیع ال ولكنك ھولندا، في تعیش ھل •
 الھولندي؟ المجتمع في إسھامات لك یكون أن ترید ھل •
  المدني االندماج اختبار باجتیاز االلتزام •



 الدورة من المستھدف

  اج.االندم برنامج في بالمشاركة الملزمین الھولندیة، باللغة المتحدثین غیر البالغین، الدورة ھذه تستھدف

 تعلمھ یمكن ما

 التركیز یتم ولسوف ھولندا. في والعمل بالعیش یتعلق مما الكثیر وتتعلم الھولندیة. اللغة تتعلم سوف االندماج، دورة في
 على: خاصة بصفة

 الھولندیة باللغة والكتابة القراءة •
 الھولندیة اللغة فھم تعلم •
 الھولندیة. باللغة محادثات إجراء •

  تتعلم سوف

 في ساعات 3 الدرس یستغرق وسوف الفردي. االنتباه من كبیًرا قدًرا تتلقى بحیث صغیرة مجموعات في التعلم یكون
 من: الدرس ویتكون الظھیرة. بعد أو الصباحیة الفترة

 الدورة خلفیة حول وتعلیمات شروح •
 لك المناسبة بالوتیرة كمبیوتر، جھاز على الفردي التعلم •

 الزمنیة الفترة

 التعلم، على وقدرتك التعلم، وأھداف البدایة، مستوى على للدورة الزمنیة الفترة تعتمد االندماج. من مختلفة ستویاتم توجد
 المدرسة. نطاق خارج العملیة التدریبات انعقاد واحتماالت

 القبول إجراء

 حدة. ىعل فرد لكل الدورة خطة إعداد ثم ومن اللغة، مستوى تحدید یتم سوف القبول، إجراء أثناء

 االختبار

 التالیة: االختبارات الجتیاز الالزم التدریب )Deltion( مدرسة تقدم

 المدني االندماج اختبار •
 الوالیة مستوى على ینعقد الذي I NT2 اختبار •

 البدء

 العام. خالل الدورة لبدء كثیرة مواعید توجد

 الدورة انعقاد أماكن

  في: الدورة انعقاد إمكانیة )Deltion( مدرسة تقدم

  زفولھ، •
  صباًحا، 11:45 الساعة إلى صباًحا 8:45 الساعة من الدورة تمتد
  الظھر. بعد 4:00 الساعة إلى الظھر بعد 1:00 الساعة من و/أو



 العمل) إلى (نظرة Werk op Blik شھادة

 العمل). إلى (نظرة erkW op Blik المدني االندماج شھادة على حائزة College Deltion مدرسة إنَّ 

 

 التكالیف

 ومن الدورة. تكالیف دفع العمل صاحب أو أنت علیك یتوجب فسوف المدني، االندماج اختبار باجتیاز ملزًما كنت إن
 بـ اختصاًرا المعروفة للتعلیم التنفیذیة الوكالة خالل (من الحكومة من الفائدة منخفض قرض على الحصول الممكن
DUO.(  

 .www.inburgeren.nl التالي: الموقع زیارة برجاء

  حدة. على فرد لكل الموضوع والمنھج القبول، إجراء في تم ما على بناءً  التكالیف تقدیر ویمكن

 

 والتسجیل القبول، وإجراء أخرى، معلومات

 مع: التواصل یمكنك والتسجیل، المعلومات من المزید على للحصول

 )Deltion( في العمل إدارة

 business@deltion.nl :إلكتروني برید +31 )0(38 850 31 50 ھاتف:

 اإلیمیل: عبر التالیة الوثائق إرسال برجاء التسجیل، عند

 DUO وكالة من التقدیم خطاب •
 DUO من القرض تأكید •
 والخلفي) األمامي (الوجھ التعریفیة بطاقتك من مصورة نسخة •

 على عامة نظرة“ خطاب على الحصول نفضل فإننا آخر، مكان أي في اللغة تعلم بفصول بالفعل التحقت قد كنت إن
 إرسال أیًضا ویمكنك .DUO قرض من لك تبقى ما یوضح والذي DUO وكالة من علیھ حصلت الذي ”المدني االندماج

 من تبقى ما یوضح الذي ”ntegrationI Civic My“ قسم من )DigiD( الشخصیة ھویتك طریق عن إلینا نسخة
 لك. المخصص القرض

 

 التالي: العنوان على إلكتروني برید إرسال طریق عن القبول إجراء موعد تحدید یمكنك

 Education Administration التعلیم إدارة

 administratieeducatie@deltion.nl :إلكتروني برید

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختبار اجتیاز یودون الذین لألشخاص والكتابة القراءة تعلُّم
 المدني التكامل

 الدورة ھذه فائدة

 الھولندیة؟ باللغة الكتابة أو القراءة تستطیع ال ولكنك ھولندا، في تعیش ھل •
 الھولندي؟ المجتمع في إسھامات لك یكون أن ترید ھل •
 بحق الھولندي المجتمع في تندمج أن قبل والكتابة القراءة تتعلم أن یجب إذًا، •
 المدني االندماج اختبار باجتیاز االلتزام •

 الدورة من المستھدف



 بالھولندیة القراءة/الكتابة أو التحدث یستطیعون ال الذین الھولندیة، باللغة المتحدثین غیر البالغین، الدورة ھذه تستھدف
  كاٍف). نحوٍ  (على

 تعلمھ یمكن ما

 الھولندیة باللغة والكتابة القراءة •
 الھولندیة اللغة فھم تعلم •
 الھولندیة. باللغة محادثات إجراء •

 وقراءتھا، وفھمھا، الھولندیة، باللغة التحدث على بخطوة، خطوةً  الشامل، اإلشراف على الدورة خالل تحصل سوف
 في المستخدمة واللغة المباشرة، والعبارات الجمل إلى وصوالً  األصوات بتعلم ذلك ویبدأ بالكامل. واستیعابھا وكتابتھا،
 لكترونياإل البرید عنوان قراءة تعلم المثال، سبیل على فلنقل التجاریة. المحال في أو مثًال  العمل في الیومیة، المواقف

 استمارة. ملء أو خطاب، وقراءة عاٍل، بصوت والقراءة البریدیة، البطاقات وإرسال الوظیفة، علیھ تشتمل الذي

  تتعلم سوف

 في ساعات 3 الدرس یستغرق وسوف الفردي. االنتباه من كبیًرا قدًرا تتلقى بحیث صغیرة عاتمجمو في التعلم یكون
 تعلیمات المدرس لك یقدم سوف األسبوع. في مرات ثالث المدرسة إلى تذھب وسوف الظھیرة. بعد أو الصباحیة الفترة
 لك. المناسبة بالوتیرة الكمبیوتر، جھاز على تؤدیھا واجبات لك تُخصص ولسوف الدرس، خالل

 الزمنیة الفترة

 البدایة، مستوى على للدورة الزمنیة الفترة وتعتمد المدني. واالندماج والكتابة القراءة تعلم من مختلفة مستویات ھناك
 المدرسة. نطاق خارج الممارسة واحتماالت التعلم، على وقدرتك التعلم، وأھداف

 القبول إجراء

 وسوف منكم. لكل فردیة تعلیم خطة ونضع أفضل، نحو على تناسبك مجموعة أیة بتحدید نقوم القبول، إجراء خالل
 التي التدریسیة المواد تكالیف توجد الوثیقة، ھذه ففي الدورة. تبدأ أن قبل لتوقیعھ أسعار عرض على ذلك عدب تحصل

 الدورة. لتمویل DUO وكالة من قرض على الحصول طلب ویمكنك ستحتاجھا.

 البدء

 العام. خالل الدورة لبدء كثیرة مواعید توجد

 الدورة انعقاد أماكن

  في: الدورة انعقاد إمكانیة Deltion مدرسة تقدم

  زفولھ، •

 4:00 الساعة إلى الظھر بعد 1:00 الساعة من و/أو صباًحا، 11:45 الساعة إلى صباًحا 8:45 الساعة من الدورة تمتد
 الظھر. بعد

 العمل) إلى (نظرة Werk op Blik شھادة

 یمكن ثم، من العمل). إلى (نظرة erkW op Blik المدني االندماج شھادة على حائزة College Deltion مدرسة إنَّ 
 ذلك. تحقیق في Deltion تساعدك أن ویمكن المدني. االندماج دورة لتمویل االجتماعي القرض نظام استخدام للمشاركین



 

 التكالیف

 ومن الدورة. تكالیف دفع العمل صاحب أو أنت علیك یتوجب فسوف المدني، االندماج اختبار باجتیاز ملزًما كنت إن
 بـ اختصاًرا المعروفة للتعلیم التنفیذیة الوكالة خالل (من الحكومة من الفائدة منخفض قرض على الحصول الممكن
DUO.( وكالة توفر DUO أشھر، 3 وكل المدني. االندماج فصول على لإلنفاق یورو 000,10 إلى یصل مالی�ا مبلغًا 
 لیتم DUO وكالة إلى الموقعة الفاتورة Deltion ترسل وبعدئٍذ، بتوقیعھا. لتقوم Deltion من فاتورة تتلقى سوف

 زیارة برجاء الدورة، قیمة دفع حول المعلومات من للمزید تحصیلھا.
betalen.jsp-https://www.inburgeren.nl/inburgeren  

  حدة. على فرد لكل الموضوع والمنھج القبول، إجراء في تم ما على بناءً  التكالیف تقدیر ویمكن

 والتسجیل القبول، وإجراء أخرى، معلومات

 مع: التواصل یمكنك التسجیل، أو المعلومات من المزید على للحصول

 )Deltion( في العمل إدارة

 +31 )0(38 850 31 50 ھاتف:

 business@deltion.nl :إلكتروني برید

 اإلیمیل: عبر التالیة الوثائق إرسال برجاء التسجیل، عند

 DUO وكالة من التقدیم خطاب •
 DUO من القرض تأكید •
 والخلفي) األمامي (الوجھ التعریفیة بطاقتك من مصورة نسخة •

 التالي: العنوان على إلكتروني برید إرسال طریق عن القبول إجراء موعد تحدید یمكنك

administratieeducatie@deltion.nl  

 

 

 

 

 

https://www.inburgeren.nl/inburgeren-betalen.jsp
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