
 

 

 

 

 nevjilbrevoالتسجيل واالشتراك في 
 

 1xاآلباء يسجلون 

 اذهب إلى https://nellestein.tsopro.nl 

 (.www)مالحظة: بدون 

 " انتقل إلى صفحةneAlamnaA"  وانقر على الزر

"narertgagaA.األخضر " 

  وكلمة مرور )تذكر كلمة أدخل عنوان بريدك اإللكتروني

 المرور الخاصة بك!(.

 أدخل كلمة المرور مرة أخرى في 

"dagleem ae ltarrgn." 

 " انقر فوقnarertgagaA." 

  سوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني. انقر فوق الزر

"eagarter a-leemengar.في البريد اإللكتروني " 

 .العودة إلى الموقع 

 

 الخاصة بك: أدخل التفاصيل 1الخطوة 

  1فيtea S الرابط، انقر فوق 

"nrag ea raragaAr eA أدخل اسمك وعنوانك وما إلى ."

" ، أدخل تفاصيل االتصال srrnraragaArذلك. في "

يمكننا  وطبيب األسنان ، وشخص بالطبيب البيتالخاصة 

 االتصال به إذا لم تكن متاًحا.

 .انقر فوق إرسال 

 

 : اطبع نموذج التفويض2الخطوة 

لخصم المال  eeraA z iee&agباستخدام هذا النموذج تصرح 

 الخاص بحسابك  rgagimeegaAمقابل 

(ectrleter la eA errr.) 

https://nellestein.tsopro.nl/


 

 

 .اطبع النموذج 

 عبر: deeni neeAaAليس لديك طابعة؟ الرجاء التواصل 

 عنوان البريد اإللكتروني:

trr.AammartaeAeaeraA-aA-aee&ag.Am 

 S2345678.06 رقم هاتف:

 توقيعك وامأل المكان والتاريخ. ضع 

 .إرسال النموذج إلى المعلم 

 

 هل لديك المزيد من األطفال في نفس المدرسة؟

وتقديم نموذج  o1pagrما عليك سوى التسجيل مرة واحدة في 

 واحد فقط.

 

 معلومات طفلك

  .عند إرسال النموذج ، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني

عليك وضع بيانات يقول البريد اإللكتروني أنه يجب 

 o1pagrأطفالك في 

  سّجل الدخول علىhttps://nellestein.tsopro.nl. 

 " انتقل إلى صفحةneAnagaA." 

 " اضغط علىseaca ueAn ."+ 

 .أدخل بيانات طفلك 

  هل لديك المزيد من األطفال في هذه المدرسة؟ ثم انقر

 " مرة أخرى. +seaca ueAnفوق "

 

 البقاء سجل

 .rgagimeettطفلك في األيام التي فيها  يمكنك اآلن تسجيل

 ؟rgagimeegaAهل يذهب طفلك دائما في نفس اليوم او االيام 

 " انتقل إلى صفحةnemaAnag." 

 " اضغط علىneAlamnaA laagnaga neraA." 

 .حدد الطفل الذي تريد تسجيله 

 .حدد ما تريد تسجيله من أجله 



 

 

 " فيdatumrangeوحتى  " تشير إلى التاريخ من اليوم

 اليوم األخير من المدرسة قبل العطلة الصيفية.

  حدد األيام التي يكون فيها طفلك دائًماrgagimeett. 

 " انقر فوقparmeeA." 

  كرر هذا إذا كان لديك المزيد من األطفال الذين

rgagimeegaA. 

 

  )هل يذهب طفلك أحياًنا يوًما )إضافًياrgagimeegaA؟ 

 " انتقل إلى صفحةnemaAnag." 

  انقر على يوم ذهاب طفلكrgagimeegaA. 

  حدد أي طفل في ذلك اليومrgagimeett. 

 " انقر فوقparmeeA." 

 

  إلغاء االشتراك منnevjilbrevo. 

 " انتقل إلى صفحةnemaAnag." 

  انقر فوق اليوم الذي تريد إلغاء تسجيل طفلك من

 أجله.

 .حدد الطفل الذي تقوم بإلغاء تسجيله 

 " انقر فوقparmeeA." 

 

 هل لديك أسئلة؟

 ؟TSOproهل لديك أسئلة حول الباقي أو 

 عبر: deeni neeAaAالرجاء التواصل 

  عنوان البريد اإللكتروني:

trr.AammartaeAeaeraA-aA-aee&ag.Am 

 S2345678.06 رقم هاتف:

 


