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 Almere-Stad فرع

J.S. Bachweg 7 / 1323 BA Almere 

 141 38 53 - 036 الهاتف:

 Almere-Stad فرع

Koningsbeltstraat  4 / 1329 AL Almere 

 194 36 53 - 036الهاتف: 

 Almere-Buiten   فرع

Tom Poesstraat 2 / 1336 AE Almere 

 150 94 54 - 036الهاتف: 

 
 معلومات عامة

 
  المهنيفي التعليم القبول  شهادة

شراكة بين مؤسسات القبول عن طريق  منح شهادة. يتم المهنيشهادة القبول في التعليم إلى  الطالب، يحتاج المهنيالتعليم من أجل متابعة 
 .بأْلمير الخاصالتعليم 

 
 PrO Almere مدرسة راءات التسجيل فيإج

 PrO Almere في الطالبتسجيل يمكن  /سيتم، سيتم تحديد ما إذا كان بالطالبالمتعلقة  )الملف(أسابيع بعد اكتمال المعلومات 6في غضون 
  للطالب آذار/مارس 1أسابيع في  6أسابيع. تبدأ فترة  4 بـ  لتمديد المدة  ا(. قد تكون هناك أسبابالخاصالقانوني في إطار التعليم  لألجل)وفقًا 

 آذار./مارس 1لوا قبل ج   الذين س  

 
 التسجيل

 ، سيتم تسجيلهمالمهنيالحاصلين على شهادة القبول في التعليم و عن رغبتهم في التسجيل في المدرسة آذار/مارس 1قبل علنوا  الذين  الطالب

الفصل الذي سيتم ، عن في األسبوع األول من العطلة الصيفية بواسطة رسالة يتلقونهادد السنة األولى الج   طالبسيتم إبالغ . في المدرسة
الموجه الخاص بهم وموعد الشروع في الدراسة. كما أنه  وعنفي تلك الرسالة سيتم إخبارهم عن الفرع الذي سيذهبون إليه، وضعهم فيه. 
 .والمالبس الرياضية وما إلى ذلك( يباتكتالبأنفسهم )مثل األقالم وشراء اللوازم المدرسية  الطالبيجب على 

  
 تمهيديةالفترة الصباحية ال

ه الفترة . في هذه الحالة سيتلقى ابنك/ابنتك دعوة أخرى. خالل هذالذين تم تسجيلهم للطالبفي يونيو تنظيم فترة صباحية تمهيدية  سيتم
 تلك الفترة الصباحيةالذي سيتم فيه وضع ابنك/ابنتك. المجموعة التي يوجد بها ابنك/ابنتك في  عالفر، سيتم اتباع دروس تمهيدية في الصباحية
 .النهائيالفصل  التي تشكل مجموعةالليست هي 

 
 مدرسيةالتكاليف ال

باإلضافة إلى هناك تكاليف أخرى . المخصصة للك تب الميزانيةالكتب المدرسية وتراخيص مواد التدريس الرقمية مجاني وتمولها الحكومة من 
 مدرسية تطوعية. اتعتبر تلك التكاليف تكاليفالكتب المدرسية. تكاليف 
قائمة مفصلة بتكاليف المدرسة في األسبوع  سنرسل إليكيورو.  150,00السنة األولى حوالي للطالب بة التطوعية يتكاليف المدرسالتبلغ 

ة التي تريد استخدامها. سنرسل فاتورة بناًء على التكاليف يتكاليف المدرسالإلى في هذه القائمة  . يمكنك اإلشارةالعطلة المدرسيةاألول من 
 .ضمانة خزانة التلميذ المخيم المدرسي،. تشمل التكاليف: الرحالت، التي أشرت إليها

 

لوحي ليتمكنوا من  حاسوبإلى جهاز كمبيوتر محمول أو  الطالب. يحتاج بالحاسوبدعم متعليم  باستخدام  PrO Almere مدرسة  يفنعمل 

 .متابعة التعليم
 

 مدرسةالموقع اإللكتروني لل

 . www.proalmere.nl يمكن العثور على جدول األعمال مع التواريخ الهامة والمعلومات األخرى على موقعنا على اإلنترنت

 
 بيرتين هوك

 مديرال
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