
جها. هذا يسمح لك  ولكن ايضا خار Ooststellingwerf ة في بلديةتعمل سكاال مع العديد من مزودي الرياضة و الثقاف 

 بالتعرف على األنشطة المختلفة. 

 هل ترى نشاطأ يناسبك؟ اقرأ أدناه كيف يعمل.

 

 يف يعمل هذا؟ ك

 اعرض األنشطة على الصفحة ) نظرة عامة( •

عمر. وبهذه الطريقة  أو الدورات التدريبية المخصصة لك. يمكنك أيضا التصفية حسب الاقرأ بعناية األنشطة  •

 يمكنك على الفور االطالع على األنشطة المناسبة لعمرك. 

 يتم سرد التكاليف مع النشاط.  •

 

 هل وجدت نشاطا ممتعا؟ 

 قر للتسجيل على الزر األخضر )تسجيل( نا •

اذا كنت ترغب في تسجيل  ترضمن تسجيل الدخول  "تسجيل الدخول كمشارك". حساب بعد. فاخاذا لم يكن لديك  •

ن دائما استخدام نفس عنوان البريد االلكتروني. بشرط استخدام  عدة أطفال. يجب انشاء حساب لكل طفل. يمك

هذه هي  المستخدمين. على البريد االلكتروني ويمكنك التبديل بين كلمة مرور مميزة لكل طفل. ثم يتعرف النظام 

. ثم تقوم بالتبديل في أعلى يسار الصفحة من  ألول طفل واضافة نشاط أول الى عربة التسوقطريقة الدخول 

أخرى(. وتضيف نشاطا الى عربة التسوق  المستخدم على سبيل المثال للطفل الثاني )دون تسجيل الدخول مرة 

 خالل عربة التسوق الدفع مرة واحدة ألنشطة متعددة.هل أنت مستعد يمكنك من والى أخره. مرة أخرى 

 ستمر بنفس الخطوات. اكتب اسمك على الشاشة األولى. فديم.  اذا اخترت انشاء حساب ق •

 هل لديك حساب؟ اختر "تسجيل الدخول"  •

" صعبا. فيرجى iDealمن خالل " ".اذا كان الدفع iDeal"  بر االنترنت من خاللوالدفع عتسجيل الاالن يمكنك  •

 mplazier@scala-welzijn.nl  او من خالل Margreet Plazier 06-12695984 معالتصال ا

 لك عبر البريد االلكتروني في صندوق الوارد بصفحة حسابك.ستتلقى تاكيدا بتسجي •

 

 بعد التسجيل 

 الشخص  في دفتر مالحظاتك. اذا لم تتمكن من الحضور أبلغ تاكيدا بتسجيلك في حسابك. اكتب التاريخ والوقت  ستتلقى

  Margreet Plazier 06-12695984    أو قم بالتواصل مع المسوؤل

 ير. يالكترونيا للتغنشاط أو اذا كانت هناك تغيرات. فسيقوم الشخص المسوؤل باالتصال بك أو ستتلقى بريدا اذا تم الغاء 

الى صندوق البريد الخاص بحساب بطاقة الرياضة الخاصة بك. ولكن أيضا على عنوان البريد االلكتروني  سيصل هذا 

 ط معه. تحقق أيضا من مجلد البريد االلكتروني غير الهام. يمكن أن تجد هنا أيضا الرسالة.  المرتب

 

 



 أسئلة؟ 

 دفع؟ وجميع األسئلة األخرى. هل تحتاج الى مساعدة في التسجيل أو ال

أو من خالل االيميل الخاص بها  12695984-06 من خالل رقم   Margreet Plazier مع قم اذا بالتواصل 

welzijn.nl-mplazier@scala 

 

 

 معلومات اضافية  

 

. استخدم عنوان البريد االلكتروني الخاص بك الشخص المسوؤللنكون قادرين على ابالغ  نحتاج الى البيانات التي نطلبها

حساب وكيفية التسجيل في نشاط. كما يمكن لعدد أكبر من األطفال  النشاء حساب. يشرح الدليل بوضوح كيفية انشاء 

ميزة لكل طفل )كل حساب(. انقر بريد االلكتروني. ومع ذلك يجب اختيار كلمة مرور مالتسجيل باستخدلم نفس عنوان ال

 هنا للمزيد من المعلومات.

كيد حسابك )هل ترى رابط موجود في البريد االلكتروني( يمكنك تسجيل الدخول والتسجيل على الفور عندما تقوم بتأ 

اذا كان هناك نشاط يعجبك قم بالتسجيل بالضغط على زر "أريد التسجيل" في األعلى واألسفل.  نظرة عامة(. )صفحة 

بك. انقر هنا للحصول على شرح مفصل لكيفية  التي تحتاجها عبر البريد االلكتروني الخاصسوف تتلقى جميع المعلومات 

 عملها.
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