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Arabisk

.ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

Vietnamesisk
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học

Angiv at du gerne vil indskrives

ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﻘﺮﺭ
____________.

Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.

Angiv at du gerne vil søge et fag

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ

đại học

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ

thạc sỹ

Fag

Fag

ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ

tiến sĩ

Fag

ﺑﺪﻭﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ

toàn thời gian

ﺑﺪﻭﺍﻡ ﺟﺰﺋﻲ

bán thời gian

Fag

Fag

ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

trực tuyến

Fag

ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻜﻢ
._________________ﻟﻤﺪﺓ

Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn
trong_________.

Angiv hvor lang din udveksling er

ﻓﺼﻞ

một kì

Længde af ophold ved udenlandsk universitet
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ﻋﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﻲ

một năm học

Længde af ophold ved udenlandsk universitet

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻠﻄﻼﺏ؟

Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?

Spørg om arbejdsrestriktioner for studerende

ﻫﻞ ﻋﻠﻲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭ
ﻧﺴﺦ ﻣﻨﻬﺎ؟

Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?

Spørg om du skal aflevere de originale papirer eller blot kopier

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟

Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?

Hvad bruges når du ansøger om optagelse på universitetet

ﻫﻞ ﺳﺘﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻋﺮﺽ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻲ؟

Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?

Spørg om du vil modtage en formel optagelsesbekræftelse

ﻫﻞ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ؟

Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?

Spørg om universitetet tilbyder indkvartering

ﻫﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺪﺭﻳﺐ؟

Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?

Spørg om dine universitetsfag indeholder en praktikperiode

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻲ ﻛﻄﺎﻟﺐ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺘﻜﻢ؟

Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường
này hay không?

Spørg om du er nødt til at betale for at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﻃﻠﺒﻲ؟

Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?

Spørg hvordan du kan se din ansøgnings fremgang

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ]ﻟﻐﺔ[؟

Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?

Spørg ind til hvilke krav til sprog der skal opfyldes for at kunne blive optaget på universitetet
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ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ________________؟

Hệ thống _________ như thế nào?

Spørg til information om systemet

ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ

tín chỉ

Vurderingssystem

ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ

chấm điểm

Vurderingssystem

ﻫﻞ ﺳﺄﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ؟

Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này
không?

Spørg om du sidst i dit udvekslingsophold vil få en akademisk udskrift

ﻛﻴﻒ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟

Cách giảng dạy ở trường như thế nào?

Spørg til undervisningsformen

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ___________________؟

Có_________ hay không?

Spørg til undervisningsformen

ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ

bài giảng

Kursustype

ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺑﺤﺚ

hội thảo

Kursustype

ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

hướng dẫn riêng

Kursustype

ﻣؤﺗﻤﺮﺍﺕ

hội nghị

Kursustype

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﺼﻴﻒ؟

Có những khóa học mùa hè nào?

Spørg om information om de fag der tilbydes på sommerskole
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ﻣﺘﻰ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ؟

Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?

Spørg hvornår der er eksaminer

ﺃﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ؟

Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?

Spørg hvor du kan finde information om fagene

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﻛﺰ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟

Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?

Spørg om der er en sportshal på universitetet

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﺍﺩﻱ
ﻃﻼﺑﻴﺔ؟

Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?

Spørg hvordan du kan deltage i studenterforeninger

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ
]ﻣﺪﻳﻨﺔ[؟

Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?

Spørg efter de anslåede leveomkostninger i byen

At studere - Sprogkurser
Arabisk

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺪﺭﺳﺘﻜﻢ؟

Vietnamesisk
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?

Spørg hvilke sprog du kan studere på skolen

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻤﺴﺘﻮﺍﻱ؟

Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?

Spørg om der er en placeringstest for at bedømme dit niveau

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﻀﺮﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻟﻲ؟

Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không
phù hợp với tôi hay không?

Spørg om du kan skifte niveau hvis du ikke er tilfreds med det du deltager i

Side 4

23.10.2019

Immigration
At studere
ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻭﺻﻒ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ؟

Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?

Spørg om der er en detaljeret beskrivelse af faget

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻷﻋﻈﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ؟

Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?

Spørg hvad det maksimale antal af deltagende studerende er pr. fag

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ؟

Cơ sở vật chất ở trường có những gì?

Spørg hvilke faciliteter der findes på skolen

ﻫﻞ ﺗﻨﻈﻤﻮﻥ ﺭﺣﻼﺕ؟

Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?

Spørg om skolen også arrangerer ekskursioner

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻮﻥ؟

Có những chương trình nào?

Spørg hvilke programmer der tilbydes

At studere - Stipendier
Arabisk

ﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼﻡ ﻋﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

Vietnamesisk
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng

Spørg efter mulighederne for stipendier

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﻮﻝ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻲ؟

Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?

Spørg efter hvilke organisationer, der kan finansiere dit studium

ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
._______________________ﺃﺟﻞ

Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.

Angiv at du har brug for økonomisk hjælp

ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

học phí

Sager, du har behov for økonomisk støtte til

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ

chi phí sinh hoạt

Sager, du har behov for økonomisk støtte til
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ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

chăm sóc trẻ em

Sager, du har behov for økonomisk støtte til

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ؟

Có những loại học bổng nào hiện có?

Spørg hvilken slags stipendier, der er tilgængelige

At studere - Godkendelse af udenlandske uddannelser
Arabisk

Vietnamesisk

Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất
nước].
Angiv at du gerne vil validere dit afsluttende eksamensbevis i landet

.[ﺃﻭﺩ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ]ﺑﻠﺪ
ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ]ﻟﻐﺔ[؟

Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về
[tên ngôn ngữ ] không?

Spørg om der er en liste over certificerede oversættere i det sprog du har behov for

ﺃﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ؟

Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu

Spørg hvor du kan få et ækvivalenscertifikat
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