
VHS Tempelhof-Schönebergالدورة التدريبية لتعلم اللغة اللمانية للجئين في معهد 

 التالي: VHS Tempelhof-Schöneberg ، سيقدم معهد 2015  السابع من سبتمبر ابتداء  من 

 لديهم أية معرفة سابقة ليست للمشاركين الذين A1.1المستوى دورتين تدريبيتين في •

)TS41.F01A ،؛ المكان: 16.15-13:00الثنين/الربعاء/الخميسRudolf-Hildebrand-Schule, Pavillon, Alt-Mariendorf 43 (

TS41.F02A ،1؛ المكان: 16.15-13:00، الثلثاء/الربعاء/الخميس .Gemeinschaftsschule Schöneberg, Otzenstr. 16-17 (

2015  الحادي والعشرين من سبتمبر ابتداء  من •

 لديهم أية معرفة سابقةليست للمشاركين الذين A1.1المستوى أربع دورات تدريبية في 

)TS41.F04A ،؛ المكان: 16.15-13:00، الثنين/الثلثاء/الجمعةRudolf-Hildebrand-Schule, Pavillon, Alt-Mariendorf 43 

TS41.F05A(تعليم بطيء اليقاع)  ،؛17:00-13.45، الثنين/الثلثاء/الخميس

 برلين /Carl-Sonnenschein-Grundschule, Kurfürstenstr. 53, 12105المكان: 

TS41.F06A ،؛ 17:00-13.45، الثنين/الثلثاء/الربعاء

 برلينCarl-Sonnenschein-Grundschule, Kurfürstenstr. 53, 12105المكان: 

TS41.F07A ،؛17:00-13.45، الربعاء/الخميس/الجمعة

 برلينCarl-Sonnenschein-Grundschule, Kurfürstenstr. 53, 12105المكان: 

 2015  السابع من سبتمبر أيض ا ابتداء  من 

،TS41.F03A من المعرفة السابقة (المنخفضة للمشاركين ذوي المستويات A1.2المستوى دورة تدريبية في •

).Gemeinschaftsschule Schöneberg, Otzenstr. 16-17. 1؛ المكان: 16.15-13:00الثنين/الربعاء/الخميس، 

 للمشاركين. وسيتم أيض ا توفير الكتب الدراسية مجان ا.مجانيةالدورات التدريبية 

 يورو (الحد القصى لتمويل كل400في المجمل، يمكن أن يشترك المشاركون في أربع وحدات تدريبية كحد أقصى يصل إجمالي تكلفتها إلى 

مشارك) ويمكنهم المشاركة في اختبار رسمي ومعترف به دولي ا في اللغة اللمانية في النهاية. والختبارات مجانية أيض ا بالنسبة للمشاركين.

:المؤهلوناللجئون المستوفون للمعايير التالية هم 

•
)’Meldebest  ä  tigung  ‘  يررجى إحضار تأكيد التسجيل - المسجلون في برلين (

•
غير الملزمين باللتحاق بالمدارس

•
 مجانية ممولة من الحكومةالذين ل يحق لهم المشاركة في أي دورة تدريبية أخرى لتعلم اللغة اللمانية أو دورة تدريبية للدمج

 في التواريخ14:30-13:00الربعاء بشأن هذه الدورة التدريبية متاحة مرة واحدة أسبوعي ا في أيام إجراءات الستشارة والتصنيف والتسجيل 

التالية:

02.09 ,.09.09 ,.16.09 ,.23.09 ,.30.09,.

07.10 ,.14.10,.



04.11 ,.11.11 ,.18.11 ,.25.11,.

: ل توجد جلسات استشارة خلل أيام العطلت!)ملحوظة   (2015 ديسمبر 9 و2

). Barbarossaplatz 5 (U-Bahn Eisenacher Straße الموجود في VHSفي معهد 

  (الطابق الرضي الدنى)017/018القاعة 

 لدورة تعلم اللغة اللمانية قبل الذهاب إلى الطابق الرضي الدنى)تذكرة رقمية(يررجى سحب 

للتسجيل، يررجى إحضار ما يلي:

) لبرلينMeldebestätigungتأكيد التسجيل (•

جواز سفر مع تصريح إقامة•

(للتسجيل في الدورة التدريبية، يجب أن تكون مسجل  في برلين ولديك

) AufenthG من 5أ و"ب"، والفقرة 4 من الفقرتين 25 (استناد ا إلى البند )Aufenthaltserlaubnisتصريح إقامة (- 

أو   من قانون إجراءات اللجوء)55البند ) (Aufenthaltsgestattungتصريح إقامة مؤقت (- 

)AufenthGأ من 60 (بند )Duldungالقامة المسموح بها (- دليل على 

شريك التواصل بشأن الدورة التدريبية لتعلم اللغة اللمانية للجئين: 

.3520-77 902، هاتف: k.guenther@ba-ts.berlin.deالسيدة كريستين جونثر، 

mailto:k.guenther@ba-ts.berlin.de

