يناير 2018

معلومات للمشاركين الجدد في المركز اللغوي في مدينة فايله (سبغو سنتا فايله).
سوف يتم تطبيق نظام الـ (كليبه كوت\  )klippekortابتدا ًء من تاريخ األول من يناير  2018لدراسات
اللغة الدنماركية (دنسك اوذدنلسه\  )danskuddannelseمرحلة  1و 2و 3للمتدربين\ المشاركين
ذوي االعالة الذاتية .انت من ذوي االعالة الذاتية في حال:
 العمل.
 الدراسة.
 تحت نظام الـ ( au pairشخص يعمل عند عائلة مقابل تعلم الثقافة واللغة).
هناك أقصاه  6قصاصات\ كليبات في الـ كليبه كوت الواحدة ،ولكل كليب لديك عدد اشهر محددة.

لديك حق دراسة اللغة الدنماركية لمدة أقصاها  5سنوات ،وتبدأ الفترة من اليوم الذي تستلم فيه رسالة من
مركز العمل (جوب سنتر).
في مركز العمل سيتم اعالمك عن تاريخ اول اجتماع لك في المركز اللغوي .يجب عليك االتصال
بالمركز اللغوي قبل مرور  30يوم بعد استالمك الرسالة ،في حال لم يكن بإمكانك حضور االجتماع
واال سيتم تفعيل بطاقة القصاصات (كليبه كوت) .عندما تفعّل القصاصة\ كليب فإنه ليس باإلمكان

ايقافها!
سوف تبدأ في القصاصة\ الكليب التي تضاهي المودول الذي سيتم ايضاعك فيه .بعد ذلك سيكون لديك
اقصى عدد من األشهر للنجاح في اختبار المودول .في حال النجاح في اختبار المودول ستستمر في
المودول الذي يتلوه والى القصاصة\ الكليب التالي .في حال عدم النجاح في االختبار قبل مدة الكليب فإنه
يتم تفعيل الكليب التالي تلقائياً .في حال استعمالك لعدة كليبات لمودول واحد فإنك ستفقد فرصة اكمالك
دراسة اللغة الدنماركية باستخدام نظام الكليبه كوت.

في حال احتجت الى استراحة اما لقضاء عطلة صيفية او بسبب عمل او فترة امومة او ما الى ذلك فإن
على االستراحة ان تكون بين مودولين (كليب) أي بعد انجاز اختبار مودول .يجب ان تخطط وتتفق
حول االستراحة في وقت جيد ومناسب لفترة ال تتجاوز األسبوع قبل اختبار المودول وذلك مع إدارة
المدرسة .في حال ذهابك في إجازة في منتصف الكليب فإنه عليك التذكر ان بطاقة الكليب الزالت فعالة.

ان النجاح في اختبار المودول هو ما يوقف الكليب!
في حال لديك أسئلة لنظام الكليبه كوت فإنك تستطيع ان تسأل المراقب الذي يزور المركز اللغوي في
فايله (سبغو سنتر فايله).
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