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  “!Servus in Wien„ : 1کالسھای جدید زبان آلمانی ھمراه با دورە انتیگراسیون

  ÖIF (Alpha, A1 und A2) كالسھای زبان آلمانی با ھمکاری

شناخت پایھ ای زبان آلمانی کلید موفقیت و انتیگراسیون شما در جامعھ اتریش،  نھ فقط در زندگی شخصی بلکھ در زمینھ شغلی وپروسھ 

رایگان ما، شما میتوانید اصول پایھ ای زبان آلمانی را یاد بگیرید. ھمچنین شما میتوانید از طریق -ÖIF در کالسھای . میباشدکاریابی 

 این دورەھا انتیگراسیون شخصی و موفقیت شغلی آیندە صود را پایھریزی کنید.

 ارائھ کالسھا

ZIB Training   با شناخت قبلی مربوط بھ آن سطح ارائھ میدھد. عالوە بر این مطابق دورەھای زبان آلمانی را در سطوح مختلف

 شرکت کنندەگان میتوانند اطالعاتی در رابطھ با زندگی ، کار و پروسھ کاریابی در اتریش را اخذ کنند.

 :سطوح درسی :مدت
 

 دارد  بستگی بھ شناخت قبلی شرکت کنندەگان 

ساعت درسی بصورت جداگانھ برای  ۲٤۰(حداکثر

 ھر سطح)

 کالسھای پایھای برای یادگیری الفبا 

 A1  + امتحان انتیگراسیون 

 A2 ونیگراسی+ امتحان انت 

 محتوا

  یادگیری البفبا و یادگیری زبان آلمانی در سطوح )A1, A2( 

  حمایت و آمادە سازی برای امتحاناتÖIF 

 اجتماعی و شناخت جامعھتحصیل و بھبود ارزشھای فرھنگی و 

 شرایط الزم

سال بھ باال میتوانند در این دورەھای آموزشی زبان آلمانی   ۱٦دارای موقعیت ثابت پناھندگی یا کسانی با موقعیت سوبسیدراز اشخاص 

 شرکت نما یند.

 ثبت نام و تعیین سطح

عھ فرمایید. ظھربرای ثبت نام و امتحان تعیین سطح بھ ما مراجبعداز ۱الی  ۹شما میتوانید ھر روز ( از دوشنبھ تا جمعھ) از ساعت 

 دیدار شما مایع خشنودی ما است.

 :لطفا مدارک زیر را ھمراه خود بیاورید

   مدرک امتحان قبلیÖIF 

 پناھندگی  ورقھ تاییدAsylbescheid 

  ورقھ محل سکونتMeldezettel 

  کارت بیمھe-card 

 پاسپورت پناھندگی، کارت پناھندگی، کارت سوبسیدر، کارت اقامت، گذرنامھ خارجی  :کارت شناسائی عکس دار ( بعنوان مثال

Fremdenpass (و غیرە  

                                                           
  خود با آن   تطبیق دادن آشنائی پیدا کردن با فرھنگ جامعھ و :انتیگراسیون 1 
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 آدرس

 است. Gudrunstraße 11واقع در ستیتوی ما ان

با  خط Reumannplatz U1 ایستگاە از ۲

پیادە   Absberggasse ایستگاهو در  ٦تراموای 

 شوید.

 :نقشھ آدرس ما را پیدا کنیدشما میتوانید با توجھ بھ  

ZIB Training 
Gudrunstraße 11 

1100 Wien 

 (Kempelengasse ورودی ) 

 طبقھ اول بھ اطالعات مراجعھ فرمایید

 

 

 

 

 

  Gudrunstraße با توجھ بھ نقشھ آدرس ما را در 

    :پیدا میکنید

)  تلفن Google Mapsبا کمک گوگل ماپ (

 بھ عالمت گذاری و یر رامیتوانید مسھمراھتان 

 !راحتی پیدا کنید  

 محل برگزاری کالسھا

 :در دو معل مختلف برگزار میشوند ÖIFسھای زبان آلمانی کال

 ZIB Training, Gudrunstraße 11, 1100 Wien 

 ZIB Training, Lieblgasse 3, 1220 Wien 

 

  Webseite  اینترنتیسایت 

 deutsch-training.at/kurs/oeif-www.zib 

 یا با با دوربین تلفن ھمراە 
  QR-Code Reader آپ

 !این تصویر را اسکن کنید

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

