ãÍÇÏËÉ ÊãåíÏíÉ
رابتخاب مايقلل ذيملتلا عم ًادعوم ذختن ليجستلا دعب
ىوتسم ةفرعمل رابتخالا اذهب موقن .ةيديهمت ةثداحمبو
بهذيس يذلا فصلا رابتخالا ةجيتن ددحتس .ذيملتلا
ً.ايباتك اهب مكربخنسو .ذيملتلا هيلإ

ÇáÇÊÕÇá
لجأ نم لاصتالا ىجري مكلفط ليجست نوديرت متنك اذإ
:فتاهلا مقرب دعوم ذاختا
020-5979899.
نكمي تامولعملا نم ديزملل وأ ةلئسأ مكيدل تناك اذإ
ديسلا Sو  Oفوفص قّسنمب لاصتالا
Stavast: 020-5979887 \ a.stavast@msa.nl
ىلع عقوملا اورظنا انتسردم لوح تامولعملا نم ديزملل
:تنرتنإلا
www.oostpoort.nl

ةيبرعلا

ãæäÊíÓæÑí

ISK
ÃãÓÊÑÏÇã

æÚäæÇääÇ ááÒíÇÑÉ åæ:
Montessori Lyceum Oostpoort
 3مقر Polderweg
 1093 KL Amsterdamمادرتسمأ

ÇáÊÓÌíá
نكمي هلجأ نم .ةنسلا لوط ذيمالتلا ليجست نكمي
مقر ربع كلذو ةرادإلا بتكم عم دعوم ذاختالا ةسردملاب لاصتالا
 020-5979899.فتاهلا
راضحإ ىجري .هليجست تقو ًايصخش ذيملتلا رضحي نأ بجي
:ةيلاتلا ذيملتلا قئاثو
• )قابطنالا ةلاح يف( ةماقإلا ةصخر
• ذيملتلل فيرعت ةقاطب وأ رفس زاوج
• ةدحاو ةيسمش ةروص
وأ ذيملتلا مساب ةيندملا ةلاحلا لجس نم ةلّصفم ةزجوم ةخسن
ًاروكذم ادنلوه ىلإ لوصولا خيرات نوكي نأ بجي ؛ INDةقيثو
نيتقيثولا نم لك ىلع حوضوب
.ةيندملا تامدخلا مقر
راضحإ بجي امك
).رمألا يلو \نادلاولا( مكمساب فيرعت ةقاطب وأ رفس زاوج

ãÓÇÑ ISK

¿ãÇ åæ ISK

نم يفكي ام ذيمالتلا ميلعت  ISKميلعتل فده مهأ
اوعيطتسي ىتح نكمم تقو برقأب ةيدنلوهلا ةغللا
انراسم قرغتسي .يداعلا ميلعتلا ىلإ حاجنب لاقتنالا
ىقلتي ىلوألا ةنسلا يف ً.ايئدبم تاونس  3يلاقتنالا
ةعاس  18لالخ )ةيناث ةغلك ةيدنلوهلا(  Nt2سورد ذيمالتلا
داوملا سيردت متي كلذ ىلإ ةفاضإلاب .عوبسألا يف
ملاعلا هيجوتو ةضايرلاو باسحلاو ةيزيلجنإلا :ةيلاتلا
لقتني ىلوألا ةنسلا ةياهن يفو .ةينفلا ةيبرتلاو
ىلع فصلا اذه عون دمتعي .يلاتلا فصلا ىلإ ذيملتلا
يف سّردت ىوتسملا ىلع ًافقوتمو .جئاتنلاو ىوتسملا
ةيسنرفلاو ةينابسالا اهنم ةيفاضإ داوم يسردملا جهنملا
مدقن .خلا ءايميكلاو ءايزيفلاو داصتقالاو تايضايرلاو
ذيملتلا نأ ىنعمب سايقلا ىلع ًاميلعت انذيمالت ىلإ
ةلاح يف يداعلا ميلعتلا ىلإ ةعرسب لاقتنالا نكمي
.يلاقتنالا فصلا يف هتداجإ

فصلا وه يدنلوهلا  ISKراصتخا ىنعم
.يلودلا يلاقتنالا
.ةريثك ةفلتخم نادلب نم نومداق ذيمالتلاف يلودلا
يداعلا ميلعتلا ىلإ ذيمالتلا لقتنيف ÇáÕÝ ÇáÇäÊÞÇáí
.نكمم تقو عرسأب

ÇáÅãßÇäíÇÊ áãÊÇÈÚÉ ÇáÏÑÇÓÉ
نأ ذيملتلا عيطتسي مادرتسمأ يروستنوملا  ISKةسردم يف
:يوناثلا ميلعتلا يف تايوتسملا عيمج ىلإ لقتني
• يلمعلا ميلعتلا
• ) (vmboيدادعالا طسوتملا ىنهملا ميلعتلا
ميلعتلا\يلكيه\يساسأ
• ) (mavoماعلا نيوكتلل طسوتملا يوناثلا
• ) (havoماعلا نيوكتلل يوناثلا ميلعتلا
• ) (vwoيدادعالا يملعلا ميلعتلا
ميلعتلل(  ROCةسردم يف ةساردلا ةعباتم نكمي امك
 ISK.ميلعت يف تاونسلا نم ددع دعب )ينهملا

نوملكتي ال نيذلا ذيمالتلا  ISKةسردم ىلإ بهذي
ةسردم يفو .طقف ًاليلق وأ ةيدنلوهلا ةغللا
نيذلا ذيمالتلا لبقن مادرتسمأ يروستنوملا ISK
.تاونس 18و  12نيب مهرامعأ حوارتت
مامتها كانه نأ ىنعمب يروستنوم ةسردم انتسردمو اذه
ذيملت لك فلتخيف .ذيملت لكل يتاذلا روطتلاب ريبك
ةسردم يمتنت .ةصاخلا هتايناكمإو هبهاوم هلو هليمز نم
 Montessori Lyceumةسردم ىلإ áãæäÊÓæÑí ÃãÓÊÑÏÇãاISK
ةغلك ةيدنلوهلا –  (Nt2سورد اهيف مّدقنو Oostpoort.
 1987.ةنس ذنم ددجلا نيمداقلا ىلإ )ةيناث

¿ÊÚáíã ISK áãä
:نيذلا ذيمالتلا لكل صصخم  ISKميلعت
• ،طقف ًاليلق وأ دعب ةيدنلوهلا ةغللا نوملكتي ال
• ،تاونس 18و  12نيب مهرامعأ حوارتت
• .ةبيرقلا تايدلبلا يف وأ مادرتسمأ يف نونكسي

æÃíÖÇð ÇáÊáÇãíÐ ÇáÐíä:
ةريصق ةدمل ةيدنلوه ةيئادتبا ةسردم ىلإ نوبهذي اوناك
روضحلا مهل نكمي ،ةيدنلوهلا ةغلل مهناقتإ يفكي الو •
.يلاقتنالا فصلا يف انيلإ

