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 في النمسا"بكم ندماج "مرحباً الاوحزمة المبتدئین في اللغة األلمانیة 

 ÖIF (Alpha, A1, A2) قبلعومة من المداللغة األلمانیة دورات 

عن  البحثفي إطار  وأ العمليوأ شخصيال على المستوىندماج الناجح في النمسا سواًء االللغة األلمانیة ھي مفتاح   ساسیةاألمعرفة ال

ي لنجاح فلاألساس لالندماج الشخصي و حجر األلمانیة وتضع اللغة ب معرفة ثابتة فياكتسیمكن االمجانیة ÖIF  في دوراتنا. العمل 

  المستقبل الوظیفي

 الدورات المعروضة

ZIB Training ل وحصلا إلى ذلك یمكنك. باإلضافة للغةمعرفتك المسبقة  حسبوذلك األلمانیة لمستویات مختلفة في اللغة قدم دورات ت
 في النمسا. العمل البحث عنكیفیة حول الحیاة والعمل و على المعلومات

 

 :المستویات :الدوام

  240 الحد األقصىسبقة (المالفردیة حسب المعرفة 
  )مستوىكل ل وحدة تدریب 

 محو األمیةالدورة ل 

 رة دوA1 وامتحان االندماج   

 رة دوA2 وامتحان االندماج   

 المحتویات

 اللغة األلمانیة مو تعل ة والكتابة األساسیة لمحو األمیةاءالقرم تعل 

  متحانوتقدیم االلتحضیر الدعم 

 معرفة التوجیھ ومعرفة القیم النمساویةتساب وتوسیع اك 

 االشتراك شروط

 .عشرة الخامس ابتداءاً من السن ÖIFاالشتراك في دورات الحمایة األنسانیة ھم الذبن لدیاللجوء أو حاصلین على ال ألشخاصلیمكن 

 التسجیل واالختبار

دة بعد ة صباحا حتى الساعة الواحعمن الساعة التاسابتداءاً من االثنین حتى الجمعة تستطیعون القدوم واإلشتراك بامتحان تحدید المستوى 

 مئكجینسر بمس –الزوال 

 ر الوثائق التالیة مع حضرتكم: ارجاء احضال

 من مركز  وثیقةÖIF ببرنمجنا االشتراك  تخّولكم 

 بطاقة اللجوء, جواز السفر األجنبي, بطاقة اإلقامة المؤقتة, بطاقة اإلقامة للحمایة اإلنسانیة, وثیقة السفر وإلخ)( ةإثبات شخصی 

 قرار اللجوء 

  السكن عنوان(Meldezettel) 

 البطاقة الصحیة (e-card)  
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 الوصول إلى المدرسةكیفیة 

ZIB Training 
Gudrunstraße 11 

 )Kempelengasse من(الدخول 

 شباك األستقبال عندالطابق األول 

1100 Wien 

 

 U1من محطة یمكنكم القدوم إلى مدرستنا 

Reumannplatz  ّحتى محطة  6الترام رقم  ثم

Absberggasse (فقط محطتان) 

 

 

 

 

 

 

 :Gudrunstraßeھكذا تجد المدرسة في 

 الھاتف على Google Mapsخذًنا معك في 

 

 

 الدورات: راكزم

 :ÖIFلدینا مركزان لدورات اللغة األلمانیة من 

 ZIB Training, Gudrunstraße 11, 1100 Wien 

 ZIB Training, Lieblgasse 3, 1220 Wien 

 

 الموقع اإللكتروني:
 deutsch-training.at/kurs/oeif-www.zib 

الشفرة بالھاتف  ھذه صّور فقط
ستخداماً قارئ مالمحمول 

!QR رمز   

http://www.zib-training.at/kurs/oeif-deutsch
https://www.zib-training.at/wp-content/uploads/2019/01/qr-code_location_Gudrunstra%C3%9Fe11.png

