
 

 االلكرتونية املعامالت عن دورة 
 لومو مبكتبة لألجانب

 

 

 

ونية مع الجهات الرسمية المختلفة. تنظم جمعية هاكونيال الدولية دورة تع  ليمية، باللغة العربية، عن المعامالت اإللكتر

  و ا الدورة من ال تتتتتتاعة 
ونية، رة م تتتتتتاى  وسار ال تتتتتتابعة والن تتتتتت   الخام تتتتتتةوستتتتتتتمدو المنتتتتتتورة عن  رإل المعامالت اإللكتر

، باللغات العربية ية والفنلندية. و  م اى  ة  اإلنجلت 

وع بالتعاون  ذ هذا المشر
ّ
 (. Vantaa-info( و مركز معلومات فانتا )Lumon kirjastoمع مكتبة لومو )ُينف

   
  تبدأ هذه الدورة التعليمية رة

ونية، بنتتتتتتتتتتتتتتت ل 2018 يناير / كانون الثانة   كل مرة معاملة واسدة من المعامالت اإللكتر
، وتتناول رة

  أي و ا من أو ات الدورة. مت امل، ولكن بإم ان م اإللتحاإل بدروس الدورة، و رح أسئلت م عن المعامالت اإل
ونية، رة  لكتر

فا الدورة، ال يدة أوروا وال يد س او.   مشر

  برنامج الدورة

 مبادئ الكمبيوتر 19:30 - 17 18/1 الخميس
   19:30 - 17 25/1 الخميس

ونة يد اإللكتر  التر
 الم ارف )البنك( 19:30 - 17 2/ 1 الخميس
 الم ارف )البنك( 19:30 - 17 2/ 8 الخميس
 (Kelaمؤس ة التأمينات االجتماعية ) 19:30 - 17 2/ 15 الخميس
 (Kelaمؤس ة التأمينات االجتماعية ) 19:30 - 17 2/ 22 الخميس
 مكتب شؤون األجانب، والشر ة 19:30 - 17 3/ 1 الخميس
 تمديم  لبات الدراسة 19:30 - 17 3/ 8 الخميس
 استنارات شخ ية 19:30 – 17 3/ 15 الخميس
 المواصالت و ال فر  19:30 – 17 3/ 22 الخميس
 خدمات المكتبة العامة )سجز وتمديد واستعارة الكتب( 19:30 - 17 3/ 29 الخميس
  لبات الح ول عىل سكن 19:30 – 17 4/ 5 الخميس
ائب  19:30 – 17 4/ 12 الخميس  معامالت الضة
نا 19:30 – 17 4/ 19 الخميس  الت وإل عتر اإلنتر
 استنارات شخ ية 19:30 – 17 4/ 26 الخميس
 استنارات شخ ية 19:30 - 17 5/ 3 الخميس

    

 لالستعالم والتسجيل يف الدورة

:  0505492100ال يدة أورورا، هات    
ونة يد اإللكتر  atk@hakunila.org، التر

  7004799 44 358+          ال يد س او

 يقدمها لكم( Lumon kirjastoاملزيد من املعلومات من مكتبة لومو )

: 0503028449(، هات  Eija Kylänpääال يدة إيا كيالنبا )  
ونة يد اإللكتر  eija.kylanpaa@vantaa.fi، التر

ة ) : 0505707776(، هات  Marko Nissinenال يد ماركو ني يني   
ونة يد اإللكتر  marko.nissinen@vantaa.fi، التر

 0438251305هات  خدمات العمالى 

  العنوان
Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa 

 املواصالت

Bussit: 587, 631, 633, 633A, 633N, 731,731N,  
             735, 737, 737K, 739, 973, 973L                  Junat: K 
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