
 

 

 

 

Geesterduinweg 5, 1902 CB Castricum  العنوان:  
9.00 – 12.30 uur أوقات الدوام يوميا 

0251 – 656562   هاتف 
www.welzijncatricum.nl : موقع الكتروني   

info@welzijncastricum.nl   :ايميل

 دعم األفراد الغير ناطقين باللغة الهولندية

دعمهم في تعلم اللغة الهولندية#   

التحدث وممارسة اللغة الهولندية في الحياة اليومية#   

المشاركة في النشاطات المختلفة#   

http://www.welzijncatricum.nl/
mailto:info@welzijncastricum.nl


 

 

 

  لنتحدث الهولندية معا

تستطيع أن تتحدث الهولندية مع متطوع هولندي مرة واحدة في 
 االسبوع في منزلك

  لقاء جماعي

ندعوك الى محادثة جماعية في المكتبة ولقاء أشخاص أخرين ل 
 تحدث الهولندية 

ضمن بناء المكتبة في   11الى  9:30أيام الجمعة صباحا من 
 كاستريكوم

 

  مشروع القراءة للصغار

 متطوع هولندي يقرأ لطفلك ويعلمه الكلمات باللغة الهولندية
 

 تعرف على أشخاص هولنديين

متطوع هولندي يدعمك في نشاطاتك اليومية أو يساعدك في 
 التعرف على أشخاص هولنديين جدد 

 

  القيام ب عمل تطوعي

 متطوع هولندي سيساعدك في ذلك

 

  المساعدة في أعمال االدارة
متطوع هولندي يساعدك في قراءة بريدك كما يساعدك في 

 الشؤون االدارية والمالية
 

 مهارات ركوب الدراجة 
متطوع هولندي يعلمك مهارات ركوب الدراجة باالضافة الى 

كما يمكنه مساعدتك . تعلم قواعد المرور الخاصة ب الدراجات
  في ايجاد وشراء دراجة رخيصة
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