
 منطقة بریمن التعلیمیة  مئتان وثمانیة وعشرون
 

 الصیفیة تعلیم

السیاقة عزیزي ولي األمر / الوصي  
 
 سیتم االنتهاء من التسجیل للدورة التدریبیة للسائقین خلف عجلة القیادة الصیفیة على اإلنترنت ابتداًء من 1 فبرایرفبرایر 2019. في هذا الوقت ، سیتم إرسال رابط عبر
 البرید اإللكتروني إلى جمیع الطالب وأولیاء األمور المؤهلین. سیظل التسجیل مفتوًحا للطالب المؤهلین حتى یتم شغل جمیع المقاعد أو 28 فبرایر 2019. یمكن
 للطالب وأولیاء األمور أو األوصیاء الدخول إلى الموقع للتسجیل ، باإلضافة إلى تحدید تفضیالت الجلسة والوقت من الیوم وما إلى ذلك. انظر المخطط أدناه.   هام هام  -
 ُیسمح للطالب بالتسجیل في مراكز القیادة  في أي حرم  في المنطقة. تتحمل العائالت مسؤولیة نقل الطالب إلى الحرم الجامعي المختار. المقاطعة 228 لن توفر
 .النقل
 
Session 1 @بریمنبریمن وتینليوتینلي                June 6 – July 2 أیامأیام مختلفةمختلفة                             AM or PM الوقتالوقت 
 
Session 2 @بریمنبریمن وتینليوتینلي                June 7 – July 3  الوقتالوقت AM or PM                             أیامأیام مختلفةمختلفة 
 
Session 3 @هیلكریستهیلكریست وو أوكأوك فوریستفوریست  July 8 – 24 M, T, W AM or PM الوقتالوقت 
 
Session 4 @هیلكریستهیلكریست وو أوكأوك فوریستفوریست July 9 – 27 Th, F, Sat AM or PM الوقتالوقت 

 
   

 
 هناك 175.00 دوالردوالر  رسومللدورة خلف عجلة القیادة .  وهذا ال یشمل رسوًما بقیمة 20 دوالًرا ُتدفع إلى وزیر الخارجیة عندما یأخذ طالبك اختبار قواعد الطریق
 ویقدم طلًبا للحصول على تصریح المتعلم. ستتم إدارة اختبار قواعد الطریق خالل ساعات المدرسة العادیة من قبل مدّرسیننا فقط للمسجلین المسجلین في مضمار
 .الدورة الخلفیة
 
 بمجرد حصولك على تأكید للجلسة والوقت المخصصین لك ، سیكون بإمكانك الوصول إلى موقع آمن لدفع هذه الرسوم إلكترونًیا. إذا كنت تفضل دفع هذه الرسوم
 شخصًیا ، فیمكنك الذهاب إلى المكتب الرئیسي في مدرسة طفلك إلكمال عملیة التسجیل. تشمل طرق الدفع: نقًدا أو حوالة بریدیة أو بطاقة ائتمان / خصم. الشیكات
 لن تكون مقبولة.   هامهام - بمجرد حصولك على تأكید للجلسة والوقت المخصصین لك ، سیكون أمامك 14 یوًما لدفع رسوم الطالب خلف عجلة القیادة. إذا لم یتم استالم
  .الدفعة في نهایة هذا اإلطار الزمني ، فلن یتم االحتفاظ بفتحة الطالب المخصصة لك وتكون متاحة لطالب آخر
 
 قبل التسجیل ، ضع في اعتبارك اإلجازات ، والمدرسة الصیفیة ، وما إلى ذلك ، حیثالطالب  الال یستطیعتغییریستطیعتغییر الوقتالوقت المحددالمحدد لهملهم بمجردبمجرد أنأن یتمیتم إجراؤهإجراؤه.   كماالطالب
 یجبیجب أنأن یكونفيیكونفي الحضورالحضور كلكل یوم یوم  من المقرر لهم خالل فصل الصیف من أجل أن تكون مؤهلة للحصول على ترخیصهم. في حالة حدوث غیاب ، یمكن للطالب
 تحدید موعد ، بناًء على التوافر ، لتكوین هذه الفئة المعینة. سیكون هناك  رسومرسوم نقدیةنقدیة قدرهاقدرها 25.00 دوالر دوالر  لكل فئة مكیاج سیتم دفعها في وقت إدارة الدورة
 .التدریبیة. ُیسمح للطالب بتكوین فصل واحد فقط
 
  یرجى قراءة المعلومات المرفقة بعنایة ، وإذا كان لدیك أي أسئلة أخرى ، یرجى االتصال
 .بمكتب  مكتب ریاضي  في مدرسة الطالب
 
 ، مع خالص التقدیر
 
 
 
 تیري ر.  شیري
 
 منطقة مشرف ، التربیة البدنیة ، تعلیم القیادة والصحة
 
 


