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مرحبا بكم
نرحب بكم في مركز اللغة ـ وسط  Sprogeskole Midtونتمنى أن تستمتع بالدراسة لدينا.
نقوم خالل عملية التدريس بالتقييم المستمر لدراستك وسنطلعك باستمرار على مالحظاتنا بشأن تقدمك.
سنطلعك دائما على المعلومات المتعلقة بـ:
ـ األشياء التي تعلمتها
ـ أين وصلت في دراستك
ـ ما هي هي خطوتك التالية
يمكنك تعلم اللغة الدنماركية في أوقات النهار ،والمساء وأيام السبت
وفترات اإلجازات.

دراسات اللغة الدنماركية
توجد ثالثة دراسات دنماركية ( DU1 , DU2و )DU3ومركز اللغة هو الذي يقرر أي من دراسات اللغة
الدنماركية ستلتحق بها.
تنقسم دراسات اللغة الدنماركية إلى عدة دورات .يجب أن تجتاز اختبار الدورة بنجاح لكي تبدأ بدورة جديدة.
ويمكنك بعد الدورة األخيرة أن تتقدم لالمتحان النهائي في اللغة الدنماركية .Prøve i Dansk

سنعلمك اللغة التي تحتاجها
سنعلمك اللغة التي تحتاجها لتسيير شؤونك في الدنمارك؛ في الحياة اليومية وفي مكان العمل وفي الدراسة
العادية.
سنركز عملنا بشكل رئيسي  ،خالل دراسات اللغة الدنماركية الثالثة ،على أربعة مواضيع:
ـ العمل والحياة اليومية
ـ شبكة العالقات في الدنمارك
ـ طلبات العمل
ـ العمل في الدنمارك

سيقوم مركز اللغة بتقوية مستواك التعليمي
حين تذهب إلى المدرسة فستحصل على التعليم في الصف مع أستاذك،
كما أنك ستعمل أيضا في المركز الدراسي .فهنا يمكنك العمل في
الواجبات التي يحددها لك أستاذك ،كما يمكنك العمل بمفردك أو سويا
مع زمالء صفك.

علم الحاسوب سيقوي قدراتك الدراسية
يملك مركز اللغة تطبيقه الخاص حيث يمكنك مثال االطالع على برنامجك الدراسي وواجباتك المدرسية
ووظائفك وحضورك .يجب عليك أن تحصل على التطبيق  Sprogcenter Midtعبر تلفونك الذكي أو
اللوح/التابليت (عبر  Apples Appأو  .)Androids Google Playإن لم يكن لديك تلفون ذكي فيمكنك
الحصول على المعلومات عبر UMS.sprogcentermidt.dk
ستحصل على اسم المستخدم وكلمة الدخول الخاصتين بالتطبيق من أستاذك.
حين تكون طالبا في مركز اللغة فستحصل على كلمة المرور لموقع المركز على شبكة اإلنترنت والبرامج التي
يمكنك استخدامها لتعلم اللغة الدنماركية ،سواء في المنزل أم في المدرسة.

أنت ملزم بالحضور
حضورك للحصص الدراسية هو أمر إلزامي ،ونحن نتوقع أن تقوم بواجبات المدرسية وتشارك بفاعلية في
الحصص لكي تتعلم بأكبر قدر ممكن .إن لم تحضر إلى الحصص الدراسية فهناك احتمال أن يجري فصلك.

□ - Dagundervisningالتدريس النهاري
□ - Aftenundervisningالتدريس المسائي

□  -Lørdagsundervisningالتدريس أيام السبت

اإلرشادات :
الصفوف النهارية  DU1و DU2
ايلسا ماريا بيتلسن ،القاعة 108
التلفون76259915 :
البريد اإللكترونيelse.b@sprogcentermidt.dk :
FVUو DU1-3السبت
يتي نيلسن  ،القاعة 110
تلفون76259932 :
البريد اإللكترونيjette.n@sprogcentermidt.dk :
الصفوف المسائية  DU1و DU2
ليزا جو إنفولدسن ،القاعة 109
تلفون76259914 :
البريد اإللكترونيlisa.j@sprogcentermidt.dk :
الصفوف النهارية و الصفوف المسائية DU3
ميتي لونداير ،القاعة 109
تلفون29112510 :
البريد اإللكترونيmette.rl@sprogcentermidt.dk :

رقم الطالب________________________:
البداية___________________________:
الصف__________________________:
المعلم___________________________:
كلمة المرور_______________________:
اليوم الدراسي ________________________:الزمان ________________:القاعة_____________:
اليوم الدراسي ________________________:الزمان ________________:القاعة_____________:

