
ናጻ ናይ ቋንቋ ጀርመን ትምህርቲ ንስደተኛታት 

መስከረም 12፣ 2016 ዝጅምር 
  
ካብ መስከረም 12, 2016 ጀሚሩ ማእከል ትምህርቲ ዓበይቲ ናይ ቋንቋ ጀርመን ፍልጠት ኮርሳት ከምኡʼውን ናይ ቋንቋ ጀርመን ኮርሳት ንደረጃ A1 
ከምኡʼውን A2 ዩ ብናጻ ክህብʼዩ/።   

 ብዛዕባ እዞም ኮርሳት ምኽርን፣ ምደባን ምዝገባን ኣብ ሰሙን ሓደግዜ ይግበር።     

ሮቡዕ፣ ካብ 31 0: 0 ክሳብ 14 :30 ድ/ቀትሪ።   

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  

ኣብ Volkshochschule am Barbarossaplatz 5 (ትሕቲ ምድሪ ዝርከብ ነቑጣ Eisenacher Straße)፣   
ክፍሊ 017/018 (ትሕቲ ምድሪ)   
(ናይ ጀርመን ቋንቋ ኮርስ ንምውሳድ ብኽብረትኩም ኣብቲ መቐበል ጋሻ ቁጽሪ ወሲድኪም ናብቲ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ክፍሊ ኪዱ። አስተውዕሉ፦ ንነፍሲ 
ወከፍ ሰብ ዝወሃብ ቁጽርታት ድሩት እዩ!)  

 ብኽብረትኩም ክትምዝገቡ ከለኹም ነዞም ዝስዕቡ ሒዝኩም ኪዱ፦   

 ናይ በርሊን ናይ ምዝገባ ምስክር ወረቐት  

 ናይ መቆጻጸሪ ወረቐት Lageso፣ BÜMA ወይ ፓስፖርት ካርድ ምስ ፈቓድ ነባርነት    

  
እዞም ዝስዕቡ ኮርሳት ኣብ በርሊን ንዝተመዝገቡን ነዞም ዝስዕቡ ዝሓዙን ሰባት ይምልከቱ፦     
- ናይ Lageso ናይ መቆጻጸሪ ወረቐት,  
- BÜMA (ከም ሓታቲ ዑቕባ ናይ ዝተመዝገቡሉ ወረቐት ምስክርነት)፣  

- ናይ ነባርነት ፍቓድ (ብመሰረት §§ 25፣ parr. 4a ከምኡʼውን b፣ parr. 5, AufenthG.)      

- ብዘይ ቀይዲ ናይ ምንባር መሰል ፍቓድ (right of abode) (§ 55 Asylverfahrensgesetz) ወይ  

- ናይ ዘይምጥራዝ መሰል (A toleration) (§ 60a AufenthG.)  

መምሃሪ መጻሕፍቲ ብናጻ ይወሃቡ።   

ብጠቕላላ ተሳታፊ አርባዕተ ሞጁላት ክሳተፍ ኣለዎ     

ብድምር 400 አርእስትታት ዝሓዘ (ነፍሲ ወከፍ ተሳታፊ ክወስዶ ዝኽእል ዝበዝሐ ቁጽሪ)።  

 ንሉምድ ሓገዝ (ብውሑዱ 70%) እቶም ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ኮርስ ናይ ተሳታፍነፍት ምስክር ወረቐት ክወሃቦም ክሓቱ ይኽእሉ።      

ኣብ መወዳእታ ናይቲ ኮርስ ኣብ ወግዓውን ዓለምለኻውን ተፈላጥነት ዘለዎ ናይ ቋንቋ ጀርመን ፈተና ክወስዱ ይኽእሉ። እዞም ፈታናትʼውን ንተሳተፈቲ 
ብናጻ ይወሃቡ።   

 ንኽሳተፉ ዝፍቀደሎም እዞም ዝስዕቡ ስደተኛታት ጥራይ እዮም፦  

 ኣብ በርሊን ዝተመዝገቡ (ብኽብረተኩም ናይ ምዝገባ ምስክር ወረቐት ተማልኡ)፣  
  ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕድመ ዘይርከቡ    
 ከምኡʼውን ኣብ ካልእ ብናይ መንግስቲ ገንዘብ ዝምወል ናጻ ናይ ቋንቋ ጀርመን ወይድማ ናይ ምውህሃድ ኮርስ ክሳተፉ 

ዘይፍቀደሎም/ዘይግደዱ ጥራይ እዮም።   

  ብዛዕባ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንህቦም ኮርስሳት ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ብኽብረትኩም በዚ ዝስዕብ ናይ ኢሜይል ኣድራሻ ርኸቡና፦   

www.berlin.de/vhs-tempelhof-schoeneberg  

ሓፈሻዊ ሓበሬታ፦ Josephine Kell, j.kell@ba-ts.berlin.de፣ ቴለፎን፦ 902 77-4443  
ፕሮግራም ማናጀር፦  Kristin Günther፣ k.guenther@ba-ts.berlin.de፣ ቴለፎን፡ 902 77-3520 


