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 المدرسية والكتب التكاليف
 

 الميزانية المخصصة للُكتب
    التعويض يبلغ هذاالتعليم.  ونوع الطالب و نوع بناًء على عدد تعويضايتم تمويل المدارس في هولندا من قبل الحكومة. تتلقى كل مدرسة 

 .األساسية المجموعةتوفير ل استخدام هذا التعويض. يتم تلميذورو لكل ي 316,34
 

 مساهمة طوعية في تكاليف المدرسة

 .األساسية المجموعةأكثر من أنشطة   للطالبنود أن نقدم 
 .. ال تسدد الحكومة هذه التكاليفوالخدماتهناك تكاليف مرتبطة بهذه األنشطة 

التكاليف  تقديم هذهمن المشاركة في هذه األنشطة. يتم  الطالبأنه من المهم أن يتمكن  رىطوعية، لكننا نتهي تكاليف المدرسية  التكاليفهذه 
 .ةيتكاليف المدرسالفي اتفاقية بتفصيل 

 
يف تكالالالمشاركة في الرحالت والمخيمات واألنشطة األخرى الممولة من  همال يمكن ،ةيتكاليف المدرساليدفع آباؤهم  لمالذين  الطالب
 المدرسية. الطالبم خزانة ة، مثل استخدايالمدرس

 
 .نحن نبذل قصارى جهدنا إلبقاء التكاليف منخفضة قدر اإلمكان

 اآلباء والمعلمين. من خالل مجلسسنويًا  المالية يتم تقييم مبلغ مساهمتك
 

 مساهمة إلزامية
هات التعليمية: قطاع المقاهي والمطاعم وتقديم ركة في للمشا تنطبق  ،السلك الفوقيفي  زراعةواللوجستيات والتكنولوجيا وال الخدماتالتوجُّ

 .للمواد و/أو مالبس العملبالنسبة اإللزامية  المالية المساهمة
 

 تعليمية أخرى وسائل

 .مقلمة بها أقالم وقلم رصاص وأقالم ملونة وممحاة ومبراة •
 .أو مسطرة صغيرة قائم الزوايامثلث  •
 .مربعات وسطور بهبورق   حلقة 23ملف ذي  •
 .مالبس رياضية وأحذية رياضية بنعل أبيض •
 جهاز الكمبيوتر أو الهاتف(ل)يمكنك أيًضا استخدام األجندة الرقمية  أجندة •
 لوحي أو كمبيوتر محمول حاسوبأو  (Notebook) كمبيوتر محمول •

 
 المدرسية التكاليفدفع 

 .قبل تاريخ االستحقاق ها. يجب دفعتشرين األول/أكتوبر شهر سيتم إرسال الفاتورة في
 .توضح الفاتورة كيف يمكنك الدفع على أقساط

 
ديون األشخاص الطبيعيين،  تسويةآلباء الذين يخضعون لقانون امستوى المساعدة االجتماعية أو  فيبالنسبة لآلباء الذين لديهم دخل عائلي 

المرتبطة المعلومات رفقا ب)م بذلك مكتوبيمكنك تقديم طلب  تكاليف.االستفادة من نظام اإلعفاء الكلي أو الجزئي من هذه الإمكانية  هناك
 .يتم التعامل مع هذه المعلومات بسرية تامة. س )info@proalmere.asg.nl(ية( إلى اإلدارة المالبذلك

 ين عليك تقديم طلب مرة أخرى.حتى إذا استخدمت هذا النظام في العام الماضي، فال يزال يتع
 

 ة؟يتكاليف المدرسال من يتم تنظيمهاما هي أهمية األنشطة التي 
 
إليك في نهاية  الضمانسيتم إرجاع هذا  كضمان مقابل مفاتيح الخزانة.يورو  12,50نة مجانًا. يجب إيداع مبلغ ااستخدام الخز للطالبيمكن • 

 يورو(. 12,50تبلغ مفاتيح اإلضافية الالبنك/ابنتك إذا تم إرجاع كال المفتاحين )تكلفة المسار المدرسي 
ل  الطالببذلك يتعلم ، حتى يتمكنوا دائًما من تخزين األشياء الثمينة بأمان. على خزانة الطالبيتوفر أنه من المهم أن رى ن مسؤولية تحمُّ

 الحفاظ على أغراضهم.
 
 الرحالت .أيًضاخارج المدرسة في "العالم الحقيقي"  الطالبأنه من المهم أن يتعلم  عتبرلمنهج الدراسي. نمن ا االرحالت جزءتعتبر • 

 هي أنشطة مهمة خارج المدرسة. يتم تضمين تكاليف السفر المتكبدة أثناء الرحالت في مبلغ الرحلة. المدرسية
 

http://www.proalmere.nl/
mailto:info@proalmere.asg.nl
mailto:info@proalmere.asg.nl


 
 العنوان البريدي

Postbus 10315 / 1301 AH Almere 
www.proalmere.nl/  info@proalmere.asg.nl 

 
 

 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 - 036 الهاتف:

 Almere-Buiten   فرع

Tom Poesstraat 2 / 1336 AE Almere 

 150 94 54 - 036 الهاتف:

 
 

. يمكن إضافة موضوع البحثأو  "البورْت فوليو"، على سبيل المثال، نسخ  بانتظام يتم إال أنه . بشكل رقميكثيًرا  الطالب درسي •
دد استخدام الج   للطالبة. يتم دفع تكاليف نسخ المواد التعليمية من قبل المدرسة. يمكن يبطاقة المدرسال إلى المبلغ المخصص للنسخ

 (.بطاقتهم المدرسية الفرديةعلى  عندئذ )سيحصلون شتنبر/أيلولمن نهاية  ذلك
 

القطاع  طالبالتوجيهية. في ربيع السنوات الزوجية، يذهب السنة  إلى المخيم في السنة األولى و الطالبالمدرسي: يذهب  لمخيما •
 إلى المخيم األسبوعي.

الموجهين. خالل هذا على وعلى بعضهم البعض  الطالبتعرف سنة الدراسية األولى هو في الالهدف من تنظيم المخيمات 
ل مسؤوليتهم بأنفسهم وتحمل المسؤولية بالنسبة للفوج الطالباألسبوع، يتعلم  . يقومون بالعديد من األنشطة المشتركة. خالل تحمُّ

 واالعتماد على الذات. يةفي مجال االستقالل للطالبالجوانب التي ينبغي أن نقدم فيها دعما إضافيا المخيم نرى أيًضا 
. على سبيل المثال، بالقطاع التعليميأنشطة ذات الصلة القيام ب. خالل هذا األسبوع يتم السنة التوجيهيةفي  مخيم أسبوعييتم تنظيم 

 التكنولوجيا. من قبل قطاعلخدمات اللوجستية وتجديد منزل المخيم بالنسبة لقطاع ارحلة إلى ميناء 
 

، مثل الحفالت المدرسية للطالبلية في األنشطة االحتفا المالية : تستخدم هذه المساهمةلوالدينل طوعيةتال المالية مساهمةال •
 بأيام األعياد واألنشطة المنظمة من قبل الموجهين.واالحتفاالت 
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