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 ( كالجئOLSكيفية استخدام الدعم اللغوي اإللكتروني )

 

 + في تحسين إلمامهم باللغة التي يعملون أو يدرسونErasmus( لمساعدة المشاركين المتنقلين بـ OLS) الدعم اللغوي اإللكتروني تم تصميم

وعليه، قد ال تبدو بعض الخطوات في العملية ذات صلة  +.Erasmusأو يتطوعون بها، وذلك قبل وأثناء إقامتهم بالخارج مع برنامج 

 لالجئين.

 والتوجيه في العملية. OLSويقدم هذا المستند المساعدة في استكشاف برنامج الدعم اللغوي 

 

 قبل أن تبدأ دورتك اللغوية، 
 سيتيح لك اختبار قصير تقييم مستواك اللغوي.

 وتتمتع نتائج االختبار بالسرية.

 

 

 : احصل على دعوة بالبريد اإللكتروني1الخطوة 

 
 ، OLSبمجرد اختيارك الستخدام 

 ستتلقى دعوة بالبريد باإللكتروني تتضمن اسم مستخدم وكلمة مرور.

 

 

 : تسجيل الدخول2الخطوة 

 
 اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور على نحو ما وردك في رسالة الدعوة اإللكترونية.

 /box-www.erasmusplusols.eu/loginقم بتسجيل الدخول على الرابط: 

 

 

 : قم بتعبئة البروفايل الخاص بك3الخطوة 

 
 استكمل بروفايلك الشخصي.

 ثم استكمل بروفايلك المتنقل بما يلي:
 

 بلد االنتقال": ختر الدولة التي تقطن بها في الوقت الحالي 

  (2016تاريخ البدء: الشهر والعام الحاليين )مثالً: يوليو 

  (2017تاريخ االنتهاء: نفس الشهر من العام الذي يليه )مثل: يوليو 

 
 .شهًرا 13ادة من دورة اللغة لمدة ويمنحك هذا حق االستف

 

 
 

 : اجلس الختبار اللغة األولى4الخطوة 

 
 خذ االختبار واعلم مستواك الحالي في اللغة.

 إذا كنت مبتدًئا تماًما، فاضغط على زر "التالي".
 دليل المستخدم للمشاركين المتنقلين -تقييم اللغة تعليمات: 

  

http://erasmusplusols.eu/
http://erasmusplusols.eu/login-box/
http://erasmusplusols.eu/app/uploads/2016/03/PARTICIPANT_User_Guide_LA_EN.pdf
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 : تسلم إخطاًرا بالبريد اإللكتروني بدورتك اإللكترونية5الخطوة 

 
 ستتلقى رسالة بالبريد اإللكتروني تتضمن إخطاًرا بأن دورتك اللغوية باتت متاحة. 

 .2يوًمأ للدخول إلى دورتك اللغوية باستخدام نفس بيانات التسجيل الواردة في الخطوة  30أمامك 

 

   
 : قم بتحسين مستواك في اللغة6الخطوة 

 
 اتبع مسار التعلم المقترح لك، واستكمل الوحدات 

 ، المنتدى(.MOOCsوشارك في التدريب المباشر )جلسات التدريس، المقررات اإللكترونية واسعة االنتشار 

 دليل المستخدم للمشاركين المتنقلين -لغة دورة التعليمات: 
 

   

 

 

 : احصل على سجل المشاركة الخاص بك7الخطوة 

 
 في نهاية دورتك اللغوية، يمكنك تنزيل سجل المشاركة الخاص بك.

 يحدد هذا السجل عدد الساعات التي قضيتها في دورة اللغة.

 

 

 (اختياري: اخضع الختبار اللغة النهائي )8الخطوة 

 
 في حالة الرغبة، يمكنك التعرف على التقدم الذي أحرزته في اللغة 

 وأن تتلقى سجالً تفصيلًًيا بالتقييم 
 الخاص بك والتعريف بمهاراتك اللغوية عند التقدم لوظيفة أو Europass CV يمكن استخدام ذلك في استكمال

 إلحدى البرامج الدراسية في البلد الذي استقررت به.

 

 

 هل لديك مزيد من االستفسارات؟
  األسئلة األكثر تكراًرا اطلع على

 . اإللكتروني OLSموقع  أو ارجع إلى المواد الداعمة األخرى على

 
 .االتصال بنا إذا قابلتك مشكالت فنية، اضغط على زر

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/OLSWebinarForBeneficiaries/management/applyChanges
https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
http://erasmusplusols.eu/faq/
http://erasmusplusols.eu/document-media/
http://erasmusplusols.eu/contact-us/

