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 أسئلة متكررة من الناس حول االندماج في المجتمع الهولندي
 
 ؟Radboud in’to Languages. هل يمكنني الحصول على دروس اللغة في مركز 1

نعم، ولكن الحد األدنى المطلوب هو أن تكون قد أكملت الدراسة الثانوية في بلدك األصلي. يجب أن يكون لديك أيضا 
 ربية.في إحدى اللغات الغ 2Aمستوى 

بإحدى اللغات الغربية؟ يمكنك أن تأخذ دروسا  2Aألم تذهب إلى المدرسة الثانوية؟ هل أنت غير قادر على التواصل بمستوى 

 من مركز لغة آخر في نيميغن.

 Radboud in’toمتحان اإلندماج. هل يمكنني االستعداد لهذا االمتحان من خالل دروس مركز إل أتقدم. أريد أن 2
Languages؟ 

 .2Aنعم، يمكنك ذلك. عليك أن تأخذ الدروس حتى المستوى 

. هل يمكنني االستعداد لهذا االمتحان من 1( البرنامج 2NT)امتحان الدولة  2Staatsexamen NT. أريد أن أشارك في 3

 ؟ Radboud in’to Languagesخالل دروس مركز 

 .1Bى نعم، يمكنك ذلك. عليك أن تأخذ الدورات التدريبية حتى المستو

. هل يمكنني االستعداد لهذا االمتحان من 2( البرنامج 2NT)امتحان الدولة  2Staatsexamen NT. أريد أن أشارك في 4

 ؟Radboud in’to Languagesخالل دروس مركز 

 .2Bنعم، يمكنك ذلك. عليك أن تأخذ الدروس حتى المستوى 

 ؟ DUO. هل يحق لي الحصول على قرض 5
 . DUO. يمكنك أن تبحث في هذا على موقع ةالشخصي كحالتهذا يعتمد على 

 
 ؟DUOالمساعدة في التقدم بطلب للحصول على قرض  Radboud in’to Languages. هل يمكن لـ 6

 . DUOموقع  ال، أنت مسؤول عن التقدم بطلب للحصول على قرض بنفسك. يمكنك طلب القرض عبر

هل يمكنني دفع ثمن دروس  ؟ Radboud in’to Languagesأود الحصول على دروس اللغة في  .DUO. لدي قرض 7

 ؟ DUOرادبود للغات بقرض 

 ."Blik op Werkلديها عالمة االعتماد " Radboud in'to Languagesنعم ، ألن 

كيف يجري األمر وما الذي ؟  Radboud in’to Languages. أود الحصول على دروس اللغة في DUOلدي قرض . 8

 يجب علّي فعله؟

 أنه سيتم منحك قرًضا ، يمكنك التسجيل في دورة دراسية.  DUOبمجرد أن تؤكد 

 سوف نشرح كيف تجري األمور خطوة خطوة.

 مقم بالتسجيل للحصول على مقابلة االنضما .1
إدخال . يمكنك اختيار الوقت الذي يناسبك ثم القيام بالتسجيل. يجب عليك موقعنا اإللكترونييمكنك القيام بذلك على 

 لتأكيداء، سوف تتلقى على الفور رسالة بريد إلكتروني منا معلوماتك الشخصية عندما تقوم بالتسجيل. عند االنته
 موعدك. 

 سوف تتلقى ثالث رسائل بريد إلكتروني .2
 : في هذا البريد اإللكتروني ، سيتم تأكيد موعدك. 1البريد اإللكتروني 
 Radboud in'to: هذا البريد اإللكتروني يحتوي على اسم المستخدم الخاص بك لدى 2البريد اإللكتروني 

Languages :على سبيل المثال .E1234567 
: يحتوي هذا البريد اإللكتروني على رمز التفعيل الخاص بك. استخدم رمز التفعيل هذا إلنشاء 3البريد اإللكتروني 

 كلمة مرور.
مالحظة : يرجى تفعيل حسابك على الفور. احتفظ باسم المستخدم وكلمة المرور في مكان آمن، بحيث يمكنك 

ستحتاج إلى اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك خالل جميع الدورات الدراسية في إليها الحقًا. الرجوع 

Radboud in’to Languages. 
 Radboud in’to Languagesلديك مقابلة قبول في  .3

https://www.inburgeren.nl/en/index.jsp
https://www.inburgeren.nl/en/index.jsp
https://www.ru.nl/radboudintolanguages/en/language-courses/dutch/intake-nijmegen/
https://www.ru.nl/radboudintolanguages/en/language-courses/dutch/intake-nijmegen/
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(. خالل Erasmus. الطابق األرضي من مبنى Erasmusplein 1, Nijmegen) مكتبناستتم المقابلة في 

المقابلة، سيحدد المحاضر مستواك الحالي ويخبرك بالمستوى الذي يمكنك التسجيل فيه. المحاضر سوف يقدم 
 والدورة الدراسية. ال تتردد في طرح ما Radboud in’to Languagesأيضا معلومات حول مركز اللغات 

 لديك من أسئلة.
 التسجيل في الدورة الدراسية عن طريق موقعنا اإللكتروني .4

. تحتاج إلى اسم المستخدم وكلمة المرور موقعنا اإللكتروني، يجب عليك التسجيل في الدورة عبر المقابلةبعد 
 (. 2تسجيل. لقد أرسلنا لك هذه المعلومات سابقا عبر البريد اإللكتروني )انظر الخطوة لل

تدفع الرسوم الخاصة بك. يسألك نموذج التسجيل عن من سيدفع  DUOيمكنك اإلشارة في نموذج التسجيل إلى أن 

 نا )انظر الصورة أدناه(." هDUOالفاتورة. اختر "أنا". يوجد أيًضا مربع فارغ حيث يمكنك إدخال تعليق. اكتب "

 
 سوف تتلقى بريًدا إلكترونيًا بعنوان "تأكيد التسجيل"  .5

بعد تسجيلك مباشرة ، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني. يتيح لك ذلك معرفة ما إذا كان التسجيل قد تم بنجاح. يرجى 
 ا طلب التسجيل الخاص بك. مالحظة: أنت غير مسجل رسميًا حتى اآلن. هذا البريد اإللكتروني يعني أننا تلقين

 بمعالجة التسجيل الخاص بك. سوف نقوم .6
 سوف تتلقى بريًدا إلكترونيًا بعنوان "تأكيد المشاركة" مع المزيد من المعلومات .7
تبدأ الدورة الدراسية عندما يكون لدينا ما يكفي من التسجيالت. سوف تتلقى رسالة التأكيد النهائية بالبريد  .8

 أيام من بدء الدورة.  10 اإللكتروني قبل حوالي
أنت اآلن مسجل رسميًا ويمكنك المشاركة في الدورة الدراسية. في هذا البريد اإللكتروني ، ستجد أيًضا معلومات 

 حول الكتب والمكان الذي ستعقد فيه الدروس. 
 إحضار الكتب الخاصة بك .9

 Boekhandelمكنك إحضار الكتب من ستتلقى منا قسيمة في اليوم األول من الدورة. بواسطة هذه القسيمة، ي
Roelants  :العنوان(Thomas van Aquinostraat 1a .ال تحتاج إلى دفع ثمن الكتب بنفسك .)DUO  تدفع

 . DUOثمن الدروس والكتب. سنضيف تكاليف الكتب إلى الفاتورة التي يتم إرسالها إلى 
 تقوم بالتوقيع على الفاتورة وعقد الدورة الدراسية .10

عقد الدورة الدراسية وكذلك عقدك الدراسي.  DUOدورة، تقوم بالتوقيع على الفاتورة التي نرسلها إلى أثناء ال

 أنك تشارك في دورة دراسية عندنا.  DUO. هذا يعلم DUOمخصص لـ 
 
 ؟ للمقابلة. أنا ال أتحدث الهولندية على اإلطالق. هل يجب علي الخضوع 9

 بلغة غربية واحدة على األقل؟ A2؟ هل لديك مستوى المنشأ هل أكملت الدراسة الثانوية في بلد
 إذا كان األمر كذلك، فنحن نرحب بك لحضور مقابلة القبول، حتى لو كنت ال تتحدث الهولندية. 

 
 . ال أستطيع التسجيل عبر الموقع اإللكتروني. ماذا يجب أن أفعل؟  10

 ليسالتسجيل عن طريق الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي  نوصي بالتسجيل باستخدام جهاز كمبيوتر أو حاسوب محمول.
 ممكناً دائماً. 

هل تستخدم جهاز كمبيوتر، لكن رغم ذلك األمر ال يعمل؟ إذا قمت بحذف الكوكيز من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، غالباً 
 من خالل إعدادات المتصفح.  به. يمكنك القيام ذلك سوف يساعدك

 .)0031 (24 361 21 59أو  info@into.ru.nlاالتصال بنا على ال يزال ال يعمل؟ يرجى 
 
 . لقد سجلت في الدورة ، ولكن لم أسمع أي شيء حتى اآلن. هل يجب أن أفعل شيئا ؟11

https://www.ru.nl/radboudintolanguages/en/about-us/contact-0/
https://www.ru.nl/radboudintolanguages/en/about-us/contact-0/
https://into.hosting.ru.nl/data.aspx?Lang=NL&CourseLang=104&Type=NT2
https://into.hosting.ru.nl/data.aspx?Lang=NL&CourseLang=104&Type=NT2
mailto:info@into.ru.nl
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لتسجيل الخاص بك قد تم تيح لك معرفة ما إذا كان طلب اتبعد التسجيل مباشرة  تتلقى منا رسالة بريد إلكترونيوف س
 إرساله بنجاح. يرجى مالحظة: أنت غير مسجل رسميًا حتى اآلن، ولكن تم استالم طلب التسجيل الخاص بك.

تبدأ الدورة الدراسية فقط عندما يكون لدينا ما يكفي من التسجيالت. سوف تتلقى رسالة التأكيد النهائية بالبريد اإللكتروني 
 أيام من بدء الدورة.  10قبل حوالي 

 
)0031 (أو info@into.ru.nlألم تستلم رسالة بريد إلكتروني تحت عنوان "تأكيد التسجيل" ؟ اتصل بنا على الفور على 

24 361 21 59 . 

 
 . هل يجب علي أن أدفع ثمن كتبي بنفسي؟ 12

تدفع ثمن الدروس والكتب. سنضيف تكاليف الكتب إلى الفاتورة التي يتم  DUOال تحتاج إلى دفع ثمن الكتب بنفسك. 

 . DUOإرسالها إلى 
 
 . هل يمكنني المشاركة في المستوى التالي؟ Radboud in’to Languagesفي مركز  دورة. لقد سبق لي أن أخذت 13

 يمكنك المشاركة في المستوى التالي إذا نجحت في اختبار الدورة السابقة. 
 ال يمكنك المشاركة في المستوى التالي إذا لم تكن قد اجتزت اختبار الدورة السابقة أو إذا لم تكن قد أجريت االمتحان.

  

 ني إجراء االمتحان في نهاية الدورة؟. متى يمكن14
 % من الدروس.80يمكنك إجراء االمتحان إذا كنت قد حضرت ما ال يقل عن 

 

 . كم مرة يمكنني أن آخذ دورة في نفس المستوى؟15
، يمكنك إجراء االمتحان مرتين كحد أقصى على دورة دراسية في نفس المستوى. إذا لم تنجح في االختبار بعد المرة الثانية

 . نوصيك باالنتقال إلى مركز لغة آخر.Radboud in’to Languagesفال يمكنك المتابعة في مركز 

 
 . كيف يمكنني التسجيل في المستوى التالي؟ 16

هل درست اللغة الهولندية في مركز رادبود للغات من قبل، وهل نجحت في االختبار؟ يمكنك التسجيل في دورة دراسية 
 إلى إجراء مقابلة قبول أخرى. سوف نشرح كيف تجري األمور خطوة خطوة. تاجال تح على الفور. أنت

 
 التسجيل في الدورة الدراسية عن طريق موقعنا اإللكتروني .1

تسجل عبر موقعنا اإللكتروني باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. لقد تلقيت هذه المعلومات 
تدفع الرسوم الخاصة بك.  DUOشارة في نموذج التسجيل إلى أن خالل التسجيل للدورة األولى. يمكنك اإل

يسألك نموذج التسجيل عن من سيدفع الفاتورة. اختر "أنا". يوجد أيًضا مربع فارغ حيث يمكنك إدخال تعليق. 
 " هنا. DUOاكتب "

 
 سوف تتلقى بريًدا إلكترونيًا بعنوان "تأكيد التسجيل"  .2

بريد إلكتروني. يتيح لك ذلك معرفة ما إذا كان طلب التسجيل الخاص بك  بعد تسجيلك مباشرة، ستتلقى رسالة
قد تم إرساله بنجاح. يرجى مالحظة: أنت غير مسجل رسميًا حتى اآلن، ولكن تم استالم طلب التسجيل 

 الخاص بك. 

mailto:info@into.ru.nl
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 سنقوم بمعالجة التسجيل الخاص بك. .3
 مزيد من المعلوماتسوف تتلقى بريًدا إلكترونيًا بعنوان "تأكيد المشاركة" مع ال .4

أيام من بدء الدورة. أنت اآلن مسجل  10سوف تتلقى رسالة التأكيد الرسمية بالبريد اإللكتروني قبل حوالي 

رسميًا ويمكنك المشاركة في الدورة الدراسية. في هذا البريد اإللكتروني ، ستجد معلومات حول الكتب 
 والمكان الذي ستعقد فيه الدروس. 

 اصة بكإحضار الكتب الخ .5
 Boekhandelستتلقى منا قسيمة في اليوم األول من الدورة بواسطة هذه القسيمة، يمكنك إحضار الكتب من 

Roelants  :العنوان(Thomas van Aquinostraat 1a .ال تحتاج إلى دفع ثمن الكتب بنفسك .)DUO 

 . DUOلها إلى تدفع ثمن الدروس والكتب. سنضيف تكاليف الكتب إلى الفاتورة التي يتم إرسا
 تقوم بالتوقيع على الفاتورة وعقد الدورة الدراسية .6

عقد الدورة الدراسية وكذلك عقدك الدراسي.  DUO، تقوم بالتوقيع على الفاتورة التي نرسلها إلى أثناء الدورة

 أنك تشارك في دورة دراسية عندنا.  DUO. هذا يعلم DUOمخصص لـ 
 
 ولة أو امتحان االندماج المدني في مركز رادبود؟ . هل يمكنني اجتياز امتحان الد17

 في مركز رادبود.  2أو  1للبرنامج  2NTامتحان الدولة أو  اختبار االندماج المدنيال. ال يمكنك اجتياز 
 مركز رادبود للغات يدربك حتى تصل إلى مستوى هذه االمتحانات. 

 
 . أين هو الجدول الزمني الخاص بي؟18

الجدول الزمني الخاص بك علي صفحتك الشخصية. يمكنك الولوج إلى صفحتك الشخصية من خالل زيارة موقعنا يوجد 
ني. انقر على زر "الصفحة الشخصية" في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة. قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم اإللكترو

 المستخدم وكلمه المرور الخاصين بك. 

 
 
 . لقد نسيت كلمة المرور. ماذا يجب أن أفعل؟ 19

نزودك (. اشرح المشكلة وسوف E1234567أرسل لنا رسالة بريد إلكتروني مع اسمك واسم المستخدم )على سبيل المثال: 

. سوف تتلقى هذا الرمز عبر البريد اإللكتروني على الفور. يمكنك استخدامه إلنشاء كلمة مرور جديدة. هل برمز التفعيل
 دقيقة قبل أن تتمكن من استخدامها.  30قمت بإنشاء كلمة مرور جديدة؟ األمر سيتطلب حوالي 

 
 لكنني ما زلت آخذ دروساً. ماذا يجب أن أفعل؟  ،وني تفيد بأن حسابي ستنتهي صالحيته. لقد استلمت رسالة بريد إلكتر20

 سنقوم بتمديد صالحية حسابك. وأرسل لنا رسالة بريد إلكتروني مع اسمك واسم المستخدم. اشرح المشكلة 
 
 . كيف يمكنني إلغاء تسجيلي في الدورة؟ 21

  cursus@into.ru.nlإلكتروني إلى  يمكنك إلغاء التسجيل فقط عن طريق إرسال بريد

 ال يمكنك إلغاء التسجيل عن طريق الهاتف أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى أي عنوان آخر.
 عند اإللغاء.  الشروط واألحكام العامة الخاصة بناتطبق 

 
 . كيف يمكنني المطالبة بمصاريف سفري؟ 22

 . اسأل البلدية في المكان الذي تعيش فيه إذا كانت تسدد نفقات السفر. ليست جميعهابعض البلديات نفقات السفر، ولكن تسدد 
دورتك الدراسية، ستحصل على نظرة عامة عن جميع الدروس. يجب على المحاضر توقيع هذه  خالل الدرس األول من

 النظرة العامة خالل كل فصل. يمكنك استخدام هذه الوثيقة للمطالبة بنفقات السفر الخاصة بك. 
 مركز رادبود للغات ال يقوم بسداد نفقات السفر.

https://www.inburgeren.nl/en/taking-the-integration-exam/index.jsp
https://www.inburgeren.nl/en/taking-the-integration-exam/index.jsp
https://www.staatsexamensnt2.nl/item/state-exams-dutch-as-a-second
mailto:cursus@into.ru.nl
https://www.ru.nl/radboudintolanguages/en/terms-conditions/general-terms-conditions-group-courses-including/
https://www.ru.nl/radboudintolanguages/en/terms-conditions/general-terms-conditions-group-courses-including/
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مجموعة. هل يمكنني دفع ثمن دورة دراسية خاصة باستخدام قرض . أريد أن آخذ دورة دراسية خاصة، وليس ضمن 23

DUO ؟ 
 ال، مع األسف، هذا غير ممكن.

 
 

 
 
 

إنه ألمر رائع أنك تريد أن تأخذ دورة دراسية لدينا! ونرجو أن ترقى الدورة الدراسية إلى تطلعاتك وتكون مشاركتك مفيدة 
يًضا مبادرات تطوعية في نيميغن حيث يمكنك تحسين مهاراتك في وممتعة. باإلضافة إلى دروس اللغة الهولندية، هناك أ

 اللغة الهولندية بشكل أفضل. 
 

Yalla Foundation Nijmegen 
Taalcafé Nijmegen 

Welcome to Nijmegen 
Gezellig Nijmegen 

STIP Nijmegen 
 

 واإلندماج هنا:  DUOطالع على المزيد من المعلومات حول يمكن اال
New in the Netherlands 

integration -DUO  
Paying for integration 

 
 

 

http://yallafoundation.nl/yalla-foundation-hiring-volunteers/
https://www.obgz.nl/activiteiten/taalvaardig/taalcafe.html
http://welcometonijmegen.nl/nl/
https://www.nijmegenstadvancompassie.nl/gezellig-nijmegen/
https://www.stipnijmegen.nl/
https://www.government.nl/topics/new-in-the-netherlands
https://www.inburgeren.nl/
https://www.inburgeren.nl/inburgeren-betalen/index.jsp

