
  
  

  �را�ط� ا��وا��ت وا���ر��� ا��رور�� � ��و�	�رت "�Scoolذ�رة "
  

 ��� ُ�و�� �����راك ��). VVS(ا���درة &ن را�ط� ا��وا��ت وا���ر��� ا��رور�� � ��و�	�رت " �Scoolذ�رة "�ن أ#ل ا���"�ل إ�� �در
���ن ا���"�ل �ن �"ر ا���ن إ�� ا��در�� ) 1.1.2018ا���ر��� ���ر�' (�ورو � ��و�	�رت  40,20أو  43,20ا��راك ���� ��"دار � �"��ل 

� ��ض  .و� و(ت ا��راغ � ���ل ���� را�ط� ا��وا��ت وا���ر��� ا��رور�� � ��و�	�رت ����+دام �ل ا�)��ت و(ط�رات ا���ك ا�)د�د��
  . �ذ�وٌر ��4&�3ا�)��ت �ؤدي (وا��ن دوا0ر ا��"�ط��ت إ�� )دوث ا+���ت &�� ھو 

  
�ظرةٌ &��� &�3 �زا�� ا��را��ت Scool  

  
  .�ن دون �����ف إ;���" &�3 �دار ا���&�"��)�� ا���راك &�3 ���وى ا����� ��83��9  �
  .�8ر ا@#�زة أ?�طس �#�ً�� �ن دون +�م �
  . A� :www.mypolygo.de �زا�� &د�دة� �ورة �ذ�رة إ���رو���  polygoإ�دارھ� � �ورة �ط�(� ر(�"�  �
  .�)ن �ر�B ��3ط�(� ا�ر(�"� إ�� ا���زل �
"دان ا��ط�(� ا�ر(�"� ��3ذ�رة  � ���( �ا���ر��� ���ر�' (�ورو  ���15,00ن ��و�;�8 �9+رى �"��ل ر�وم إدار�� �"دارھ�  �8أو �����3رو��� @ا

1.1.2018.(  
  

  �و��
	ت و�وا��د
  

  �� ا��ذ�رةا���راك 
ُ��D3م ا����رة ط3ب ا���راك � �ذ�رة Scool ���8 �و��و�� �و&ٍد أ(��ه  ��م و�#ري +� ،ُ�ر�ل ا��ط�(� ا�ر(�"� ����رًة إ�� ا���زل. إ�� ا��در

��8ل ا��8ر� ��ب ا���راك �.  
  

  �دم ا����	دة �ن ا��ذ�رة �� ��ور ��ردة
�ري �ذ�رة �Scool  �83��9� ����� درا��� ا������(��4��س &�3 �دة �ر )��ل ا��ذ�رة  م�� )��� �� إذا ). �ن �����ر إ�� أ?�طس �ن ا���� �

8ر ا����� � ا��. أ)د ا4�8ر، �#ب إ��غ �ر�ز ا���راك ا��+�ص � �و&ٍد أ(��ه ا�+��س &�ر �ن ا��8ر ا����ق ����ً�� أو ا���رو�ً�� �8ذا ا��دد
�� ���ً�  . م أي +�و��ت وُ�)ظر ا��ط�(� ا�ر(�"� إ���رو

  
�م ا��	�ل�  ا�

�ورو إ;�ً� إ�� ��"�ت  3,50� )��� ا��)ب ا����ل �3��"�ت ا����)"� ��دأ إ#راءات ا@�ذار ���دJ، وُ���)ق �ظ�رھ� ��رو�ت إدار�� (درھ� 
�را�ط�  Scoolون &ن ا��داد ط�ً"� �"وا��ن ا���ر��� �ن ا���راك � �ذ�رة وُ�����د ا���9+ر). �Lل ��رو�ت ا���ك &�3 ���ل ا���Lل(أ+رى �)"� 

  .&�وًة &�3 ذ�ك �3زم ���"��ً �راء &��ت ��د��� ر�ز�� �د�ً &ن ذ�ك. ا��ط�(� ا�ر(�"�ر ظوُ�)ا��وا��ت وا���ر��� ا��رور�� � ��و�	�رت 
  

  ��رات ا���د�د
� ا���م ا����� أ ��  .�ً;�، �#ري ��د�د ا���راك �3"�0ً��� )��� ز��رة ا��در

  
  ا��� �ل ا�����ر

�ل ا����� �ن أ#ل إ������ ا�����دة �ن و��0ل ا��وا��ت ا����� �	������8 �8ر �و��و، � �� �8ر �����ر : إذا �م ��م ا���زام ��و&د ا����3م 
ط�(�ت ا��8ر�� �����3ذ �ظ�ر ا4�8ر �����ر وأ��و�ر و)�ن ا�)�#� �#ري ا���دار #واز ر�ط �د�ل �ن #��ب ا��در��، ُ���ن �وا�ط�A �راء ا��

 J�� ر ا����ل �ن �)ل����� ����3� ��و� ُ���ح . )��و�ض ا���"�ت ا�زا0دة &ن ا���M3 ا�ر�0س، ا�ظر طر�"� ا���و�ض(أ�ً;� ا����ت ا���د��� ا@;�
� �و&ٍد أ(��ه ا4��وع ا4ول �ن  3Scoolزم �ذ�ك ���3م ا����رة ط3ب ��ذ�رة &�3 أ�A �. إ� �دًءا �ن �8ر �و��ر Scoolا���راك � �ذ�رة 

����ر��ر�� ا��در � ���ب )�� ����8 أ��و�ر. ا�درا��  . و�ن Lم �#ري �)ن ا��ط�(� ا�ر(�"� � ا��و&د ا��
  

  طر�$# ا��"و�ض 
ا���درة &ن را�ط� ا��وا��ت وا���ر��� ا��رور�� � ��و�	�رت، �"وم � ا����رة ا�ط3ب �����ز Scool " �3�#"�ن � �ر�د ا���راك � �ذ�رة 

"ط ط3ب #واز ا�ر�ط، و�)�ل &�3 ا�&���د �ن ا��در�� و�)�ل �ن أي ��#ر ��J &�3 ا����ت ا���د��� ا��8ر�� ا��ز�� �����3ذ" .�Lء ذ�ك أ�
� ا� A���ف ا���م ا�درا�ّ� ���ن ط3ب ��و�ض �ن ا��در�� &ن �3ك ا���"�ت، . �دا�� ھو أ&�3 �"دار ���Aون ��ُر ا��راء ا�وا#ب د ���8� �و

�ف ����� ا�+د��ت ا����#� &ن ا��راك . ا��� �#�وزت ا���M3 ا�ر�0س ا��8ريّ Q� ن��� � A��Lل ا����ت ا���د��� ا@;��� ا��#���� ( Scool&�3 أ
  ).� )��� ا��"د�3����، و(�&دة ا����دال 

  
  0711/  3��19449و��ٌت أ+رى �)�3ون &�8�3 �ن ا�+د�� ا������8 �را�ط� ا��وا��ت وا���ر��� ا��رور�� � ��و�	�رت �)ت ر(م 

  
�+��2018�����ر :   


