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 عزيزي الطالب،

 

بصحة جيدة موأحبائك انتم   ا، أن تكونواوال نتمنى   

 . مفجأة بسبب فيروس كورونا. نجد هذا مؤسف للغاية. المعلمون يفتقدونك الدروستوقفت  كما تعلمون

 .. كم كانوا سعداء ألن الكثير منكم استجاب بحماس لهذاWhatsAppال يزال بعض المعلمين يعطون دروًسا عبر 

 .ها من حضور دروسنافي افي الفترة التي لم تتمكنو ملألسف ال نعرف حتى اآلن ما الذي سيحدث بشأن الدروس التي فاتتك .

 

 :، اتخذت الحكومة القرارات التالية على كل حال

 -يمكن إعطاء الدروس من خالل التعلم عن بعد .

لن يتم احتساب الساعات التي تستلم فيها دروسك من خالل التعلم عن بعد إذا فشلت في االختبار المدني وعليك التقدم بطلب  و لكن -
 هذه نقطة مهمة جدا التخاذ  القرار بنفسك سواء كنت ترغب في المشاركة في التعلم عن بعد أم ال. .للحصول على إعفاء 

 أيًضا  ال يتم احتساب الساعات لتلقي تمديد فترة التكامل او تمديد مهلة االندماج.

 عن بعد.لهذا تم إيقاف هذه الدروس مؤقتًا. ONAال يسمح لدروس  -

مجموعة ألفا ، ال تحسب الساعات أيًضا و ال يسمح لدروس الفا عن بعد. نعتقد أنه من المهم البقاء على  بالنسبة ألولئك الذين هم في -
 أو عبر الهاتف. WhatsAppاالتصال بكم. لذلك سيرسل مدرسكم إليكم كل التطورات بنضام عبر 

. إذا كنت تدفع للدورة بنفسك ، DUO خدام قرضستكون تكاليف التعلم عن بعد هي نفسها بالنسبة لفصولنا العادية ويمكن دفعها باست-
 .فستكون التكاليف هي نفسها كالعادة

 

 :ذا كنت ترغب في المشاركة في التعلم عن بعد ، فنحن بحاجة إلى إذنك

 .""نعم ، أفهم الشروط وأريد المشاركة في التعلم عن بعد  :يمكنك منح هذا اإلذن بالرد على هذا البريد اإللكتروني بـ -

ذا قررت عدم المشاركة ، يُرجى الرد بـ "ال ، ال أريد المشاركة في التعلم عن بعد". بهذه الطريقة سنعلم أنك تلقيت هذا البريد إ -
 .اإللكتروني

 

طوعي.تمن المهم أن تعرف أن قرارك ال يؤثر سلبًيا على دورة االندماج المدني الخاصة بك إذا قررت عدم المشاركة. إنه   

 .. بعد ذلك سنبدأ االستعدادات للبدء في أقرب وقت ممكن17.00مارس الساعة  30قبل يوم االثنين يرجى إعالمنا  

 

 !نتمنى لكم الكثير من النجاح و التوفيق ومواصلة التحدث باللغة الهولندية

  Total Onderwijs نيابة عن معلمي

  نعم ، أفهم الشروط وأريد المشاركة في التعلم عن بعد. * 

   ال أريد المشاركة في التعلم عن بعدال ،. * 

 

 .يُرجى إزالة اإلجابة التي ال تريد استخدامها *


