
لالجئين تعلم اللغة األلمانية ل دورات مجانية   
1122سبتمبر  21من إبتداء   

 
 

A1 و A2 تقدم الكلية المجتمعية في الفترة من 21 سبتمبر دورات مجانية  لمحو األمية فى تعلم اللغة األلمانية ودورات تعلم اللغة األلمانية للمستويات 

    

:و ذلك فى التواريخ الموضحة أدناه 03.01إلى الساعة   00.11ألساعة من كل إسبوع من  أألربعاءيوم   االستشارة والتصنيف والتسجيل للدورات  

 

 
31.8., 

7.9., 14.9., 21.9., 28.9., 
5.10., 12.10., 

2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11.,  
7.12., 14.12.2016 

(.بالبدروم)  100/ 100بالغرفة رقم  (محطة مترو شارع آيزناخر )  5في الكلية المجتمعية في ميدان بارباروس رقم و ذلك   
 

der Volkshochschule am Barbarossaplatz 5 (U-Bahn Eisenacher Straße), 
 

للطابق السفلى  ثم التوجه من البهو لدراسة اللغة أأللمانية  رقم مسلسل لإلنتظاربرجاء سحب    

 

 ملحوظة : توزيع أألرقام بكل موعد محدود العدد .

 

:رجاء إحضار ما يلى عند التسجيل   
 

.شهادة تأكيد القيد من برلين *   

 

.جواز سفر مع تصريح أإلقامة / أو بطاقة إثبات شخصية   Lageso, BÜMA * مذكرة من  

 

:يمكن المشاركة لألشخاص   

 

Lageso المقيدين بجداول -  

 

(شهادة بإستالم طلب حق اللجوء )   BÜMA الحاصلين  على -  

 

(.من قانون أإلقامة  2الفقرة أ و ب و المادة   12على أساس المادة ) على تصريح إقامة  واإلقامةالحاصلين  -  

 

أو( قانون إجراءات اللجوء 22الفقرة ) تصريح اإلقامة المؤقتةالحاصلين على  -  

 

(.من قانون اإلقامة 06الفقرة ) حق التسامح الدينىأو من يمكنهم إثبات حصولهم على  -  

 

 يتم توفير الكتب المدرسية مجانا

(. لتغطية الحد األقصى المطلوب من كل مشارك) وحدة تدريسية  066يمكن للمشاركين أإللتحاق بأربعة أنماط بحد أقصى من   
(.بناء على الرغبة)  شهادة بالمشاركة  و يحق لمن حققها المشاركة فى أإلمتحان و الحصول على%( 06ال تقل نسبة الحضور عن ) مطلوب أإلنتظام فى الحضور   

 فى نهاية الدورةيمكن المشاركة في إمتحانات اللغة أأللمانية والمعترف بهارسميا على المستوى الدولى  . االختبارات هي أيضا مجانية للمشاركين

 
 

:محصور على ألالجئين أللذين هم الحق فى أإللتحاق   

 * مقيدين  فى برلين  ) يرجى إحضار شهادة قيد (

.غير خاضعين للتعليم أإللزامى *   

.مقدمة مجانا من أية جهة أخرى ممولة من أألموال العامة   أخرىدورات تعليمية أو تكميلية للغة أأللمانية أيه لهم الحق فى اإلشتراك فى / غير ملزمين  *  
 
 

 
 
 

 يمكنك أإلطالع على الدورات الفعلية من خالل موقعنا 

www.berlin.de/vhs-tempelhof-schoeneberg 
 
 

Allgemeine Auskünfte: Josephine Kell, j.kell@ba-ts.berlin.de, Tel: 902 77-4443  المعلومات العامة: : Programmbereichsleitung: Kristin Günther, 
k.guenther@ba-ts.berlin.de, Tel: 902 77-3520 :إدارة البرامج   
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