
VHS Tempelhof-Schöneberg دوره آموزش زبان آلمانی برای پناهندگان در

 دوره های زیر را ارائه خواهد کرد: VHS Tempelhof-Schöneberg، 2015     سپتامبر   7از 

 هیچ دانش قبلی بدون برای شرکت کنندگان A1.1 سطحدو دوره •

)TS41.F01A ،؛ مکان: 16.15 تا 13:00، دوشنبه/چهارشنبه/پنج شنبهRudolf-Hildebrand-Schule, Pavillon, Alt-Mariendorf

43 (

TS41.F02A ،1؛ مکان: 16.15 تا 13:00، سه شنبه/چهارشنبه/پنج شنبه .Gemeinschaftsschule Schöneberg, Otzenstr. 16-

17(

2015     سپتامبر   21از •
 هیچ دانش قبلیبدون برای شرکت کنندگان A1.1 سطحچهار دوره 

)TS41.F04A ،؛ مکان: 16.15 تا 13:00، دوشنبه/سه شنبه/جمعهRudolf-Hildebrand-Schule, Pavillon, Alt-Mariendorf 43 

TS41.F05A (سرعت یادگیری کند) ،؛17:00 تا 13.45، دوشنبه/سه شنبه/پنج شنبه

 /Carl-Sonnenschein-Grundschule, Kurfürstenstr. 53, 12105 Berlinمکان: 

TS41.F06A ،؛ 17:00 تا 13.45، دوشنبه/سه شنبه/چهارشنبه

Carl-Sonnenschein-Grundschule, Kurfürstenstr. 53, 12105 Berlinمکان: 

TS41.F07A ،؛17:00 تا 13.45، چهارشنبه/پنج شنبه/جمعه

Carl-Sonnenschein-Grundschule, Kurfürstenstr. 53, 12105 Berlinمکان: 

 2015     سپتامبر   7همچنین، از 
 تا13:00، دوشنبه/چهارشنبه/پنج شنبه، TS41.F03A دانش قبلی (کم برای شرکت کنندگان دارای میزان A1.2 سطحیک دوره •

).Gemeinschaftsschule Schöneberg, Otzenstr. 16-17. 1؛ مکان: 16.15

 است. همچنین، کتاب های درسی به صورت رایگان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.رایگاناین دوره ها برای شرکت کنندگان 

 (حداکثر بودجه برای هر شرکت کننده) شرکت کنند؛ همچنین،UE 400در مجموع، شرکت کنندگان می توانند در حداکثر چهار واحد بالغ بر 

می توانند در پایان دوره ها، در آزمون رسمی زبان آلمانی که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته می شود شرکت کنند. آزمون ها هم برای

شرکت کنندگان رایگان است.

 شناخته می شوند:واجد شرایطپناهندگانی که دارای معیارهای زیر باشند، 

•
)را همراه داشته باشید» - Meldebestätigung  - «  لطفا تأییدیه ثبت نام در برلین ثبت نام شده باشند (

•
موظف به حضور در مدرسه نباشند



•
، رایگان که بودجه آنها توسط دولت تأمین می شود،حق شرکت در هیچ یک از دوره های آموزش زبان آلمانی یا دوره های آمیزش اجتماعی

را نداشته باشند

 در تاریخ های زیر انجام14:30 تا 13:00 از ساعت چهارشنبهبرای این دوره هفته ای یک بار در روزهای  مشاوره، سطح بندی و ثبت نام

می گیرد:

02.09 ،.09.09 ،.16.09 ،.23.09 ،.30.09،.

07.10 ،.14.10،.

04.11 ،.11.11 ،.18.11 ،.25.11،.

)!طی روزهای تعطیل، هیچ جلسه مشاوره ای برگزار نمی شود: توجه (09.12.2015.، 02.12

. )Barbarossaplatz 5 (U-Bahn Eisenacher Straße به نشانی VHSدر 

 (طبقه همکف تحتانی) 107/108 اتاق

 بگیرید)بلیط شماره(لطفا قبل از رفتن به طبقه همکف تحتانی برای دوره آموزش زبان آلمانی، یک 

ثبت نام، لطفا مدارک زیر را همراه داشته باشید:برای 

) برای برلینMeldebestätigungتأییدیه ثبت نام (•

گذرنامه به همراه اجازه اقامت•

(برای ثبت نام در دوره، باید در برلین ثبت نام شده باشید و یک

) AufenthG از 5، بند b و 4a، بندهای 25 داشته باشید (بر اساس قسمت )Aufenthaltserlaubnis (اجازه اقامت- 

یا   از قانون پناهندگی)55بر اساس قسمت ) (Aufenthaltsgestattung (اجازه اقامت موقت- 

)AufenthG از 60a (قسمت )Duldung (مدارک دال بر اقامت مجاز- 

مسئول تماس برای دوره آموزش زبان آلمانی ویژه پناهندگان: 

.3520-77 902، تلفن: Kristin Günther، k.guenther@ba-ts.berlin.deخانم 

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

