توطين/اندماج؟ ستنجح لدى/عند EBC
أنت غير قادم من أوروبا؟ تريد تعلم اللغة الهولندية أو ملزم بالتوطين؟
بإمكانك اتباع دورة تعليمية مناسبة لدى/عند  EBCللحصول على دبلوم المواطنة أو امتحان الدولة.
برنامج
خالل الدورة التعليمية ستتعلم فهم ،كالم/تحدث ،كتابة وقراءة اللغة الهولندية في مستوى اللغة  .A2تتعلم اللغة الهولندية
بطريقة عملية .تتعلم كيف نسكن ونعمل في هولندا ،ما هي العادات والتقاليد وكيف يمكن لك الحصول على عمل .بعد
الدورة التعليمية تنتقل الى مسار االمتحان حيث ستتمرن على االمتحانات التجريبية وتتعلم المزيد مما تحتاجه للتمكن من
النجاح.
كل الدورات التعليمية للمواطنة/االندماج و التداريب إلمتحان الدولة ل  EBCهي مختلطة البناء وتتكون من الدروس داخل
األقسام والتعليم االلكتروني .تتبع الدروس داخل األقسام في مقرنا للتدريس في  .Bergen op Zoomبإمكانك متابعة التعليم
االلكتروني في منزلك ،أو بإمكانك العمل تحت اإلشراف/التوجيه في غرفتنا للوسائط المتعددة (التعلم بمساعدة).
سيتم تصنيفك في مسار الدورة التكوينية/التعليمية على أساس اللقاء األولي/التمهيدي .إذا كنت تقوم بإنجاز تعليمك
االلكتروني وواجباتك التعليمية في المنزل وحضورك دائم وأنك حافز واندفاعي في الدروس ،آنذاك سيكون حظ نجاحك
في االمتحان .%100
نتيجة
إن امتحان التوطين/االندماج يتكون من مختلف االمتحانات التي ۥتقيم معرفة اللغة الهولندية ومعرفة المجتمع الهولندي .إذا
نجحت في كل االمتحانات ستحصل على دبلوم المواطنة/االندماج وأصبحت متوطنا/مندمجا.
بإمكانك استعمال امتحان الدولة للتوطين وكذلك لطلب التطبيع (الجواز الهولندي) أو رخصة ااإلقامة الدائمة .هناك
برنامجين ( )2لإلمتحان:
 برنامج  ،Iفي مستوى اللغة  ،2F/B1إذا كنت تريد العمل/الشغل أو الدراسة في مستوى تعليم مهني متوسط
مستوى  3أو .4
 برنامج  ،IIفي مستوى اللغة  ،3F/B2إذا كنت تريد العمل/الشغل أو الدراسة في مستوى تعليم مهني عالي/جامعي.
أسلوب التدريس
على أساس اللقاء األولي ،يحدد  EBCأسلوب التدريس األنسب مالئمة وصالحا لك .نشتغل بطرق التدريس والتعليم
االلكتروني مع التركيز على التوطين/االندماج والتدريب إلمتحان الدولة.
يتكون أسلوبنا للتدريس من مختلف المواضيع مع تمارين عملية والتركيز على كل مواقف الحياة اليومية ،بحيث يمكنك أن
تفعل ذلك للميزة الخاصة بك مباشرة.
فنحن نولي اهتماما لألجزاء الصحيحة التي تحتاجها للنجاح في االمتحان.
طريقة العمل
سجل نفسك عن طريق الرابط أدناه .بعد التسجيل ندعوك للقاء األولي .اللقاء األولي يتكون من قراءة ،كتابة واختبار القدرة
على التعلم و محادثة والتي من خاللها يمكن لك أن تبدي رغابتك ومن خاللها نقيس مهاراتك الشفوية واندفاعاتك .على
أساس نتائج اللقاء األولي ننظر مسار الدورة التعليمية المناسبة لك ونحدد عدد الدروس التي تحتاج إليها للنجاح في
االمتحان.
مستوى اللغة
بإمكانك المشاركة في الدورة التعليمية من مستوى اللغة .A0
ال يمكن لألميين بالمشاركة.
عدد/حجم المجموعة
 6الى  10مشاركا كحد أقصى.
تكاليف/مصاريف
بإمكانك أن تحصل على قرض/سلف من  DUOلتغطية تكاليف الدورة التعليمية .إذا نجحت في الدورة التعليمية فال داعي
لتسديد القرض/السلف EBC .سيساعدك في طلب القرض ،إذا تطلب األمر ذلك.

