
 
 

  
 

 .DUO دورات االندماج: التسجیل باستخدام قرض الربو
 

  .هل تعیش في هولندا وتود االندماج؟ یتیح معهد بابل امكانیة  تعلم اللغة الهولندیة والتحضیر المتحانات االندماج أو الستات اكزامن
  .یمكنك استخدام قرض الدیو للدفع لدورات اللغة الهولندیة. في األسفل  ستجد شرح مفصل عن ما یجب معرفته حول ذلك

 
 

 .كوفید -19: معلومات یجب أن تعرفها
 

 من المهم خالل فترة الكورونا أن یتابع المندمجین تعلم اللغة الهولندیة. معهد بابل یتیح فرصة  االختیار إما التعلم في المعهد او
 (اونالین(الصفوف االفتراضیة

 الحكومة قررت أن التعلم عن بعد ( بما في ذلك التعلم اونالین) یتم دفعه ایضا عن طریق قرض الدیو. في هذه الصفحة ستجد كل
  .اإلجراءات التي اتخذناها في صفوف المعهد للحد من فیروس كورونا

 
 

 كیف یمكنني أن أسجل نفسي ؟
 

 .اضغط هنا إذا كنت للمرة األولى تود اتباع دورات في معهد بابل
 .اضغط هنا اذا كنت سابقا قد اتبعت دورات في معهد بابل

 
 
 

 .معلومات حول قرضك الدیو                
 

 لمن تعد دورات معهد بابل مناسبة؟ -1
 

 دورات معهد بابل تعد مناسبة لألشخاص ذوي المستوى التعلیم العالي. وستكون مستوى الدورات ایضا عالي. بحیث تستطیع تعلم
 الهولندیة بسرعة. باإلضافة لذلك یجب على الطالب االلمام باللغة االنكلیزیة ألنها تعد لغة مساعدة ( في بدایة الدورة). خالل الدرس

 .سوف تتكلم المعلمة بشكل كبیر اللغة الهولندیة بحیث تتعلم الهولندیة بشكل أسرع
 

 كیف یتم الدفع باستخدام قرض الدیو؟؟؟-2
 

 لذلك یمكنك الدفع للدورات باستخدام قرض الدیو.  أنت لن تحصل على المبلغ في .(Blik op werk) یحمل معهد بابل عالمة الجودة
 حسابك البنك ولكن الدیو ستقوم بدفع فواتیر الدورات واالمتحانات الخاصة بك. تستطیع اذا استخدام قرض الدیو للدفع لدورات اللغة

 .بعد هذا الیمكنك استخدامه أكثر .NT2 الهولندیة حتى تنهي امتحانات االندماج أو الستات اكزامن
 

 متى یجب علیك إعادة قرض الدیو؟ -3
 

  .وهل حققت االندماج خالل فترة ثالث سنوات؟ اذا انت لست بحاجة إلعادة قرض الدیو (UAF هل انت طالب لجوء( مثال عن طریق
 اذا كان هذا لیس وضعك ؟ إذا ستبدأ بعد 6 أشهر من االندماج بإعادة القرض. ولدیك مهلة 10 سنوات إلعادة دفع  القرض مع اإلیجار

 .للدیو. یمكنك إیجاد معلومات أكثر على موقع الدیو. اضغط هنا
 
 

 .االطالع على عروضنا للغة الهولندیة
 

 .في الجدول التالي تشاهد لمحة عن دورات اللغة الهولندیة بحیث یمكنك االختیار فیما بینها للعمل على اجتیاز امتحان االندماج
 

 
 لدیك أسئلة؟

 



 
 

  
 

 

 
 

 (info@babel.nl) اطرحها بكل راحة على مكتب الخدمات . انهم متوفرین عبر االیمیل
 (او عن طریق الهاتف (0302270008

 
 
 

 
 

 المستوى مستوى البدء عدد األسابیع  عدد الدروس  المنهج
 المستهدف

  السعر
 دروس االونالین

 ( صفوف
 افتراضیة)

  السعر
 دروس في

 المعهد.

 الهولندیة للمبتدئین.
               (A)مكثف 

34 9 0          A2 745€ 845€ 

 الهولندیة للمبتدئین
(A)          

34 18 0          A2 745€ 845€ 

  الهولندیه نصف متقدم.
           (B1) مكثف 

34 9     A2 
 

B1 745€ 845€ 

 الهولندیة نصف متقدم.
          (B1) 

34 18     A2 B1 745€ 845€ 

NT2 التدریب المتحانات 
  برنامج 1

16 8 B1 B1 454€ 515€ 

  الهولندیة متقدم
         (B2) مكثف 

34 9 B1 B2 745€ 845€ 

 الهولندیة متقدم
          (B2) 

34 18 B1 B2 745€ 845€ 

 B2 B2 445€ 515€ 8 8  التدریب المتحانات NT2  برنامج 2


