
FARSI 
آلمانی برای پناهنده گان  زبان آموزش رایگاندوره های   

2016مبر سال اسپت 12شروع از    
 

را   A2 و A1 سطح دورۀ آموزش زبان آلمانی  وهای آموزش زبان آلمانی کالس ، مرکز آموزش بزرگساالن 2016بر سال تامسپ 12شروع از 

 بگونه ی رایگان پیشکش میکند.

 
د از ظهر برگزار میشود.عب 14:30ت 13:00چهارشنبه بین ساعات هفته یکبار به روز های  کالس ها بندی و ثبت نام برای این مشورت دهی، تقسیم  

 
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 

 

 ) زیر زمینی( 018/017اتاق شماره ایستگاه زیرزمینی سرک آیسنخر(،  )  Volkshochschule am Barbarossaplatz 5آدرس 

 

 شماره ها برای هر شخص محدود اند!(توجه: آلمانی شماره را در سالن انتظار اخذ نمایید و سپس به زیر زمینی بروید.  کالس های) لطفاً برای 
 

 لطفاً اسناد ذیل را غرض ثبت نام با خود بیاورید :

 برلین ثبت نام در نامهگواهی 

  ورقه کنترولLageso, BÜMA  همرا با اجازه اقامت یا گذرنامه/ کارت هویت 

 
اقامت کرده اند:این کالس ها برای اشخاصی اند که در برلین ثبت   

 
  Lagesoدارندۀ ورقه کنترول لگیسو  -

- BÜMA )گواهینامه ثبت برای پناهنده ( 

 ، قانون اقامت(5الف و ب،  فقره  4، فقره 25) حسب ماده  اجازه اقامت -

 قانون رسیدگی به پناهندگی( یا  55) ماده  حق اقامت -

 الف قانون اقامت( 60) ماده  تحمل -

 

 
 کتاب های درسی رایگان اند.

واحد ) حداکثر پشتیبان برای هر شرکت کننده ( خواهد بود. 400که مجموعاً  مبحث شرکت خواهد ورزیدچهار  در شرکت کننده بصورت ُکل  

 

را اخذ کنند.گواهینامه اشتراک در صد( شرکت کننده گان میتوانند در پایان دوره درسی  70منظم ) حداقل  اشتراک برای   

شرکت کنند. این آزمون ها برای شرکت کننده زبان آلمانی ، شرکت کننده گان میتوانند در آزمون رسمی و شناخته شده بین المللی در پایان دورۀ درسی

 گان نیز رایگان اند.

 
پناهجویانی دارند که شرکت در این کالس ها را تنهاحق   

  ( ثبت شهر برلین هستند ،)لطفاً گواهینامه ثبت اقامت تانرا با خود بیاورید 

 در سن مدرسه رفتن قرار نداشته باشند 

  تمویل میگردد نباشندو آنهایی که مستحق / مکلف به شرکت در سائر دوره های آموزشی زبان آلمانی یا ادغام که توسط وجوه دولتی 
 
 

دوره های آموزشی فعلی مان، لطفاً به وب سایت ما مراجعه کنیدبیشتر در مورد  اطالعاتاخذ برای   
www.berlin.de/vhs-tempelhof-schoeneberg 

 
 

 77 902-4443، شماره تلفن :   ts.berlin.de-j.kell@ba: جوزیفین کیل اطالعات کلی

 

  3520-77 902فن: ، شماره تلk.guenther@ba-ts.berlin.de: کریستین گونتر، برنامه مدیر
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