
ندماج أو دورات االن الجدد بأي شكل من األشكال أن یقارنوا أسعار یستطیع القادموال 
ً لمختصین لغویین من ثالث رلودفایك أشَّ لھذا قدَّم الوزیر  .ھاأو نتائجَ ھا تَ دجو جامعات  طلبا

لكي یقوموا بمقارنة جودة الدورات. بعد سنتین سیتضح أین یمكن أن یتبع المرء دورات 
 نصائح.  نسدي لك عشر ومن اآلن إلى أن یتحقق ھذا األمر دة.ة جییتعلیم

 
 

 للقادم الجدید نصائح  عشر
 كي یستطیع أن یختار 

 دورة اندماج مناسبة

 
 صحفیة مختصة بشؤون االندماج

 
 
 

 
 
 

 كوِلتّة فان نونِن 
 



 
 

 . التقط الصورة روبرت فرانك ھاخنز. صورة لمدینة أمسفورد في ھولندا
 

لكي یستعدوا و ،امتحان االندماجفي نین ألف قادم جدید إلى ھولندا أن ینجحوا یجب على ثما
 لھذا االمتحان بإمكانھم أن یتبعوا دورة االندماج. ولكن العروض واسعة والجودة متفاوتة. 

 
. ھذا ما استنتجھ مركز یَتعسر على معظم القادمین الجدد أن یقوموا باختیار جید بدون مساعدة

شكال أن ن الجدد بأي شكل من األال یستطیع القادموني العام في ھولندا. فالحسابات الوط
نھ ال یوجد تقییم لجودة تلك إحتى  تھا أو نتائجھا.دندماج أو جویقارنوا أسعار دورات اال

 الدورات. 
ً المراسل تبین الشھر الماضي شیئ من خالل بحث قام بھ  آخر:  ا

ین في البحث احتاجوا إلى مساعدة أثناء ) من القادمین الجدد المشترك% 65قرابة ( •
 اختیار الدورة. 

 البتة عن الدورة التي اختاروھا. ینغیر راض وا) كان% 20( نحو •
 . معن اختیارھ وا راضینكانالمشتركین فقط نصف  •

 
؛ فھو مھم لالجئ الذي یرید العثور على دورة مناسبة مھم جداً بینما  ،ھو وضع االندماج ھذا

ً  دة في بلدنا بأسرع وقت ممكن ومھم للمجتمعسس حیاة جدیأن یؤ وخاصة أن االندماج  ،أیضا
 ملیون یورو. )130(یكلف الحكومة 

 
. "Blik op Werk"لضمان جودة برامج االندماج تم منذ عشرة أعوام وضع شعار الجودة 

شعار. ھذا ال للحصول علىأثناء التقییم  لم یُبَحث ،أال وھو التعلیم الجید ،ولكن العامل األھم
ل ھذه المسألة ال یرید أن  إال أنھ ،ولكن وزیر الشؤون االجتماعیة لودفایك أشَّر سوف یعدِّ

 ً  (KET) الجودة لتعلیم اللغاتتقییم ولكني اكتشفت أن ھیئة  ،یجھَر بما یرید أن یفعلھ تماما
 طلب لفحص جودة التعلیم لدى كل مدارس االندماج خالل السنتین القادمتین. على  تحصل



 التواصل اللغوي ن:ة ألشخاص علیھم أن یتعلموھا یحددھا عاماللغة جدیدجودة تعلیم نَّ إ
س. یجب إذاً على أول وھا ما یتكلموا اللغة الھولندیة ویقرؤئك األشخاص أن وجودة المدّرِ

 ن.ُمتََمكِّ س من مدرس وأمكن وأن یحصلوا على در
عامین القادمین كل مدارس االندماج في ال (KET) الجودة لتعلیم اللغاتھیئة تقییم ستزور 

 لفحص جودة التعلیم.
 اختیار الدورة المناسبة.  علىنصائح تساعدك  نا إلى أن یتحقق ذلك نقدم لك عشرمن ھ

 
 اطلب المساعدة -1
 

راتب والمساندات المالیة ر أمور الیِّ تذھب على كل حال إلى ھناك لكي تسفأنت  ،ابدأ بالبلدیة
الجئین في التوجھ لت على مبالغ إضافیة من أجل مساعدة االبلدیاتحصل األخرى. 
 . منطقتھموعادة ما یعرفون المدارس في  ،االجتماعي

 
ھل عندك تواصل مع أبناء الجالیة الذین یتبعون دورة اندماج؟ اطلب 

 منھم النصیحة  
 

 ً م العاملین ھناك ھم من ولكن اعلم أن معظ ،الجئینلنصیحة ھیئة مساعدة ا اطلب أیضا
ن إلى ھك أحد المتطوعیاالندماج. إذا وجَّ المتطوعین ولیس جمیعھم على درایة بشؤون 

  ؟ما المدارس األخرى المتوفرة :الجئین فاسأللمدرسة من مدارس ھیئة مساعدة ا
 

فكثیر من  ،دورة اندماج؟ اطلب منھم النصیحة تواصل مع أبناء الجالیة الذین یتبعونتھل 
لست فیربالنكة من مدرسة لي یفعلون ذلك كما الحظت السیدة إالسوریین ذوي التعلیم العا

االندماج "لست بست" في مدینة أوترخت: " ھم یسمعون عن مدرستنا عن طریق الفیسبوك 
 ."Blik op Werk". لم یأتِنا أحد أبداً عن طریق صفحة یسمُع بعضھم من بعضأو 

 
 علنا ننتقل إلى النصیحة الثانیة. بھا. وھذا ما یجھذه الصفحة ھي التي تنصح الحكومة لكن و
 

 "Blik op Werk"نترنت لـ صفحة اال إلىانظر  -2
 

"Blik op Werk"  ھو معھد مستقل ومتخصص بشؤون المعرفة یقوم بتقییم دورات
إذا اتبعتھا  ة اندماج إالرال یمكنك أن تقترض النقود من وزارة التعلیم التباع دوإذ االندماج. 

 ."Blik op Werk"الجودة الممنوح من معھد:  شعار في مدرسة لدیھا
ثال عن دورة اندماج في روتردام بحثت م ذافإ ؛ھاوضوحستالحظ أن صفحتھم ال تتألق ب

مستوى تعلیمي منخفض ستعطیك تلك الصفحة ثماني مدارس لدیھا شعار  يخص ذلش
(ھذا  "8،7: "على أعلى درجة تقییم piblwمن بین تلك المدارس تحصل مدرسة و ،الجودة

نقرت على مربع معطیات التواصل  ذاولكن إ ،التقییم الذي قیم بھ الطالب الدورة بعد انتھائھا)



مھي مدرسة ت piblwالمدرسة سترى أن  لتلك دورات اندماج في محافظة زیالند ولیس  قدِّ
 في روتردام.

آلة ن ھذه المشكلة تتعلق ببأ "Blik op Werk"قالت السیدة لیدي سخیلدز مدیرة معھد 
 ً ولكن المعھد ما زال ینتظر  ،البحث. ھذه المشكلة كانت موجودة قبل نصف سنة أیضا

 الحصول على نقود من أجل حل ھذه المشكلة.
) 19(في روتردام  أنستجد إذ بحثت على الخریطة مباشرةً.  ذابإمكانك تجنب ھذه المشكلة إ

 ھذا یعني أن أمورھاو "Blik op Werk".مدرسة اندماج لدیھا شعار الجودة من معھد 
 اإلداریة على ما یرام.

ً نسبة النجاح في المدارس ولكنك ال تستطیع أن ترى ما إذا كان  ،بإمكانك أن ترى أیضا
الذین توقفوا . فالطالب )ثالث سنواتضمن المدة اإللزامیة: ( الطالب حصلوا على الشھادة

ون ضمن ھذا اإلحصاء. وھذا درجعن الدورة في منتصفھا أو انتقلوا إلى مدرسة أخرى ال یُ 
أیضاً من الطالب وھناك تقییم یعني أن نسبة النجاح العالیة لیست معیاراً یمكن االعتماد علیھ. 

 ،للجودة اً رامعیعتمادھا یمكن اولكن مثل ھذه التقییمات ال  ،المدرسةعن عن مدى رضاھم 
 ا.فالطالب الذي یتبع دورة في مدرسة واحدة ال یمتلك قرینة یقارن بھ

لدروس. ولكن ھذه ذكر أي شيء عن جودة اال یُ  "Blik op Werk"في صفحة االنترنت لـ 
في السنتین القادمتین سوف یقوم مختصون تربویون بتقییم كل مدارس ف ،المسألة ستتعدل

 االندماج. وإلى ذلك الحین علیك أن تكتشف بنفسك ما إذا كان التعلیم في المدرسة جیداً أم ال.
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ربما ترید أن تختار مدرسة بسرعة ألنك ترید أن تقوم باالندماج بأسرع وقت ممكن. ولكن 
أن كثیراً من  "Blik op Werk"معھد یرى خذ الوقت الكافي لكي تتقن اختیارك ما أمكن. 

ھم. األولى التي اختاروھا لم تعجبالطالب ینتقلون بعد عدة أشھر إلى دورة أخرى ألن الدورة 
أسلوب التعلیم یتطلب منھم  كان ذاعن الدورة إ سوریون خاصة یعربون عن عدم رضاھمفال

 لون التعلیم التقلیدي. فھم یفّضِ  .أن یعملوا بشكل مستقل
ص خُ السیدة إلست فیربالنكة ت ولكن االنتقال إلى دورة أخرى یكلف كثیراً من الوقت والنقود.

في  (ROC)نا أن انتقال أحد طالبھا من مدرسة الـ أخبرتو ،بدوراتھا ذوي التعلیم العالي
 مدینة "تیل" إلى مدرستھا في أوترخت كلفھ ثالثة أشھر. 

 
 ؟ما ھدفي :اسأل نفسك -4
 

ً أكثر. فاختر دورة تناسب خُ  ذ بالحسبان أن دورة االندماج تكلف على األقل سنة وغالبا
لى دورة االندماج اذھب إكان عندك أطفال یذھبون إلى المدرسة ف حیاتك. فإذاوضعك و

بأسرع وقت  أن تعمل (عمالً تطوعیاً)علیك لمدرسة. ھل ترید أو یجب ذھابھم إلى ا أوقاتَ 
؟ اختر عندھا دورة مسائیة. ھل ترید أن تتابع دراستك؟ اسأل نفسك ما إذا كان ھذا ممكن

ً جیداً  للتحقیق. ھل مستوى تعلیمك التحضیري عالٍ  الھدف قابالً  وتتقن اللغة االنكلیزیة إتقانا



ھلك من أجل الحصول تدرس؟ اختر عندئذ الدورة التي تؤ وعندك وقت كاٍف من أجل أن
 متحان الدولة. أو ا B1على مستوى 

 
ھل ترید أو یجب علیك أن تعمل (عمالً تطوعیاً) بأسرع وقت ممكن؟ اختر 

 دورة مسائیة ئذعند
 

امعیة في دمشق ولكنھ لم یكملھا. أراد ھذا الرجل أن یتابع مثال: رجل سوري اتبع دراسة ج
في مدرسة الـ  B1ھلھ للحصول على المستوى ؤتدورة لذلك دراستھ في ھولندا فاختار 

(ROC)انتقل إلى مدرسة من مدارس ھیئة مساعدة فقد ألنھ رأى أن المدرس غیر جید و ؛
باقي الدروس كانت تعلیماً و ،بوعین لیتبع دورة لغویة صباحیة ثالث مرات في األسئالجلا

 ذاتیاً.  
أطفالھ الصغار وبسبب انشغال بالھ بوضع م یوفق في الدراسة في البیت بسبب انشغالھ بل

إلى  ئذبالعمل ولم یستطع أن یذھب بعدبعد سنة ونصف ألزمتھ البلدیة  عائلتھ في سوریة.
عنده سنة بقي بع دورة مسائیة ولیت (ROC)مدرسة الـ إلى اآلن عاد اً. مطلقلمدرسة الثانیة ا

لھولندیة كان أصعب مما كان یعتقد. تعلم اإن امتحان االندماج. في واحدة فقط من أجل النجاح 
قد خسر مبلغاً كبیراً على دورة لن یستطیع متابعتھا ألنھ ومتابعة الدراسة فھو لن یتمكن من 

 اُلِزَم بالعمل. 
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كنت ال تَكره  ذابلدیة صغیرة. إفي لناس الذین یقطنون ھذه النصیحة موجھة خاصة إلى ا
عن عروض لم تستطع أن تجد دورة جیدة في مكان سكنك فبإمكانك أن تبحث  ذاالسفر أو إ

 في مدینة كبیرة مجاورة. 
أن تمارس مھارة المحادثة أثناء أو  ،ربما تفضل أن تكون الدروس ضمن مجموعات صغیرة

ر الدورة األقرب الذلك ننصحك أن ال تخت ؛وأن تعمل تمارین الكمبیوتر في البیت ،الدرس
 بل اختر الدورة التي تناسبك أكثر. ،إلى منزلك

دفع تكالیف ت الالدورة في مدینة أخرى. فبعض البلدیات  على اتباعلن تشجعك كل البلدیات 
 وقد یكون ،في المدن األخرى المجاورة َقدَّمكرة عن الدورات التي تُ أو لیس عندھم ف السفر

 الفرق بین البلدیات شاسعاً أحیاناً. 
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ردن" أو "خاودا" فھذه البلدیات كنت تسكن في بلدیة "فو فإذاكل بلدیة لھا سیاستھا الخاصة. 
ً  منحت كنت تسكن في بلدیة  ذااج في أوترخت. أما إللسفر التباع دورة االندم تعویضا

 "فیینندال" فلن تحصل عادة على مثل ھذا التعویض.
 



 الدورات اتفاقاً مع شركة النقل العام المحلیة   وأحیانا یُبرم ُمقدم
 

فأنت تكون مقیداً باإلمكانات المتاحة ضمن  ،مدینة سكنك أن تختارالجئ لك كال یسمح عادة 
فإذا كنت تسكن خمس سنوات  ،لمجالس البلدیةنة القادمة ھناك انتخابات لھذه البلدیة. في الس

تلك االنتخابات وتنتخب الحزب الذي في سیسمح لك أن تشترك ف بشكل شرعي في ھولندا
 ن ھذه المسألة. یرید أن یحسِّ 

 
أوالً مدینة أخرى. فأنت  أن تتبع دورة فيمن ال یحق لبلدیتك أن تمنعك نفسھ في الوقت 

كان  ذااندماجك. إن لم تحصل على تعویض للسفر فاسأل إ مسألةالمسؤول عن اً وأخیر
قاً مع شركة الدورات اتفا وم ُمقدمحیانا یُبرِ ھذا الشأن. فأفي بإمكان المدرسة أن تقدم تسھیالً 

نك أیضاً أن اض. وبطبیعة الحال بإمكالنقل العام المحلیة فیسمحون للطالب بالسفر بسعر مخفّ 
 ف السفر شخصیاً.تدفع تكالی
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درسة، وما ولكن اسأل عن جودة الدروس. كم عمر المَ  ،ك بكمبیوتر محمولنال تدعھم یجذبو
 عطى الدروس؟وكیف تُ  ،ھاھي النتائج التي حققتْ 

 
) %80یجب أن تُعطى ( "Blik op Werk"من أجل الحصول على شعار الجودة من معھد 

 ل مدرسین مختصین حاصلین على شھادة مدرس لغة ھولندیة كلغة ثانیةمن الدروس من قب
(NT2) . 

رة توافد شھدت في السنوات األخی ؛ ألن ھولندان الجیدین ھذاھناك ُشح في عدد المدرسی
ین الجدد الذین یریدون االندماج. فقد یحدث أن تحصل على درس من أعداٍد كبیرة من القادم

 دراستھ بَعد. نھلم یُ مدرٍس لیس عنده تجربة ألنھ 
 

فشخص عنده تجربة  ،المدرس الذي سیعطیك الدروس نْ أثناء المحادثة األولیة مَ  اسأل إذن
بتدائي قد یكون مدرساً أفضل من عالم لغوي لیس عنده تجربة في ي التعلیم االن عاماً فیعشر

ن ف مَ أن تعر ،إن لم یكن عندك تجربة في ھذا المجال ،التدریس. لیس من السھل علیك
 ولكن اطلب من مدیر المدرسة أن یشرح لك ذلك. ،المدرس الجید
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. ھذا المستوى یكفي فقط من أجل "A2"المستوى اإللزامي المتحان االندماج ھو مستوى الـ 
ة رسائل بسیطة والقیام بمحادثة عادیة مع معلم طفلك في ءعمل محادثة مع الجیران وقرا

 رسة. المد
صح أن تسدد سھامك أبعد من ذلك. اسأل ما إذا كان ننكنت ترید الحصول على وظیفة ف ذاإ

. ھذا ھو المستوى األدنى الذي یتقنھ معظم "B1"ممكناً أن تحصل على دروس بمستوى الـ 



امتحان في أي وقت الرجوع إلى مستوى أقل من أجل النجاح ع في یفأنت تستطالھولندیون. 
أردت أن تدرس في معھد عال أو جامعة فیجب علیك أن تحصل على مستوى  اذاالندماج. وإ

  "B2".الـ 
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عدد ساعات التدریس ومقارنةً باألسبوع. في ساعات تدریسیة  تسعمعظم المدارس تعطي 
 ، فھذا قلیل. فھؤالءثامنة عشرةرھم الاعمأتجاوز تالتي یحصل علیھا األجانب الذین لم 

 لھذا فھم یتعلمون الھولندیة بسرعة أكبر.  ؛یداومون دواماً كامالً لمدة سنتین في صف انتقالي
الھیئة المانحة ف ،عدد ساعات الدروس القلیلة یرتكز على عملیة حسابیة تقوم بھا المدرسةإن 

أقصاه  اقتراض مبلغتسمح للطالب ب (DUO)للقروض الدراسیة لتمویل دورة االندماج 
 ورو كل ثالثة أشھر. ی )1250(
ً أكبریالمزید من الدروس و معظم الطالب لیس عندھم مثل ھذا المبلغ. إال أن  ،كلف مبلغا
ً أیُسمح للمدرسة بأن تعطي عدداً أكبر من ساعات الدروس و المسألة فیھا  هولكن ھذ ،سبوعیا

الدروس مجازفة مادیة. فإذا نجح الطالب في االمتحان یمكن للمدرسة أن تحصل على مبلغ 
 توقف الطالب فلن تحصل المدرسة على شيء.  ذاأما إ ،(DUO)اإلضافیة من الـ 

جرأت ت فإن ،ھذه المسألة فيسبوعیاً تكلم مع إدارة المدرسة أأردت المزید من الدروس  ذافإ
 المجازفة معك فسیكون ذلك ممكناً.تلك المدرسة على قبول 

 
10-  ً  تكلم الھولندیة یومیا

   
القیام  إذ یصعبُ تندمج بشكل جید في ھولندا فعلیك أن تتكلم الھولندیة یومیاً. أردت أن  ذاإ

بالتواصل مع الھولندیین ما دمت ال تتكلم الھولندیة. كما أن الھولندیین بطبیعتھم انعزالیون 
 ولن یقوموا بسرعة بالقدوم إلیك للقیام بالتعارف. 

منظمات الرعایة لتي تنظمھا األنشطة ولكن ھولندا ھي بلد المتطوعین. فھناك الكثیر من ا
ین: كالطبخ مع الالجئین لالجئین وكثیر من منظمات المتطوعاالجتماعیة وھیئة مساعدة ا

التابعة  عاب البلیارت في المراكز الثقافیةوأنشطة غنائیة مع نساء متعددات الجنسیات وأل
التي یمكن لك أن تتحدث  كنت تعرف كیف تتجھ فستجد سبیالً لكثیر من األماكن ذالألحیاء. إ

 فیھا اللغة الھولندیة. 
 

أشخاص یعرفون ما األنشطة التي مرة أخرى: ال تخجل من طلب المساعدة فھناك دائماً  إذن
 م في جوارك. نظَّ تُ 
 

. لم نكن لنتمكن من تلك المبادرة بدون دامن المبادرة: جدید في ھولن ءھذه المقالة ھي جز
    .Stichting Dioraphteھا جمعیة: المساھمة المادیة التي قدمت

 
 



   
 
 


