دروس
لغة هولندية
مجانية

← "الخطوة التالية -
"The Next Step
هل تعيش في مدينة نايميخن وال تمتلك جواز سفر هولنديًّا بعد؟

هل ترغب في تلقي دروس لتعلم اللغة الهولندية أو دروس في تعلم مهارة الكتابة أو التحدث باللغة الهولندية؟
إذن يمكنك المشاركة في الفصول واألنشطة المجانية.
 The Next Stepهو مشروع مخصّص لألشخاص المقيمين في مدينة نايميخن بمن فيهم الالجئون.

يمكنك االتصال بنا للحصول على:
 دروس تعلم اللغة الهولندية

 دروس تعلم التحدث

 دروس تعلم مهارة الكتابة

 ورش العمل

مدرب لغة
ّ 

← "الخطوة التالية "The Next Step -
األنشطة التي يمكنك القيام بها
دروس اللغة الهولندية
أمرا ضروريًّا لتتمكن
يُعد التحدث باللغة الهولندية ً
من المشاركة في المجتمع الهولندي .فاللغة مهمة
جدًّا في الحياة اليومية .التسوق ،والتحدث مع
الجيران ،والذهاب إلى الطبيب ،كل شيء تقريبًا
يتطلب اللغة .كما أنك تحتاج اللغة للتدريب أو
للعمل التطوعي أو للعمل مدفوع األجر .ولهذا
السبب ،يمكنك تلقي دروس لتعلم اللغة في .STEP
توجد مستويات مختلفة ،لذلك هناك دروس مناسبة
للجميع .تتكون الدورة التعليمية من درسين أسبوعيًّا.
دروس تعلم التحدث
هل تريد تعلم التحدث باللغة بشكل أفضل؟
إذن يمكنك تلقي دروس في تعلم التحدث .يمكنك
ممارسة النطق وتكوين الجمل مع مجموعة من
األشخاص .أنت تمارس اللغة باستخدام مواقف
عملية ،مثل المحادثات التي تدور في المحالت
أو في العمل .تتكون الدورة التعليمية من درس
واحد أسبوعيًّا.

دروس تعليم مهارة الكتابة
سيعلمك مدرس اللغة ،على سبيل المثال ،كتابة
الخطابات أو رسائل البريد اإللكتروني وملء
استماراتك .تستهدف دروس تعليم مهارة الكتابة
مستويات مختلفة ،بد ًءا من مستوى المبتدئين وحتى
المستوى المتقدم .تتكون الدورة التعليمية من درس
واحد أسبوعيًّا.
مدّرب اللغة
سيوفر مدّرب اللغة الدعم فيما يتعلق باستخدام اللغة
الهولندية قدر اإلمكان في الحياة اليومية ،ومن ث َ َّم،
سيمارس اللغة معك في مواقف عملية مختلفة،
على سبيل المثال ،خالل تناول القهوة معك أو
إعدادك إلجراء مقابلة عمل .يتكون تدريب اللغة
من اجتماع واحد أسبوعيًّا.
ورش العمل
ورش عمل عن نمط الحياة الصحي ،والعيش،
وطريقة سير الحياة العملية في هولندا.

هل أنت مهتم؟
اتصل لتعرف ما إذا كنت مستوفيًا للشروط ،كما يمكنك بالتأكيد زيارة أحد مواقع :STEP
 Derde van Hezewijkstraat 6, Nijmegen Meijhorst 7039, Nijmegen Couwenbergstraat 22, Nijmegenالهاتف:323 32 35 024 -
البريد اإللكترونيAMIF@stepnijmegen.nl :
www.stepnijmegen.nl

