
 
 زیریفیوجیوں کے لیے بال معاوضہ جرمن کورس

 2016ستمبر  12آغاز بہ تاریخ 
 

بال کے لیے جرمن کورسیز  A2اور  A1لیول نیز  جرمن خواندگی کے کورسیزسے شروع کر کے مرکز برائے تعلیم بالغان  2016ستمبر  12

  پیش کر رہا ہے۔ معاوضہ
 

  ان کورسیز کے لیے مشاورت، درجہ بندی اور رجسٹریشن کا عمل ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے
  بجے کے بیچ 2:30بجے اور  1:00بروز بدھ، دوپہر 

 
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 

 
 (، Eisenacher Straße)زیر زمین اسٹیشن  Volkshochschule am Barbarossaplatz 5 بہ مقام
 )بیسمنٹ( 017/018کمرہ 

 ہر کسی کے لیے تعداد محدود ہیں!( )براہ کرم بغلی کمرے میں متعدد جرمن کورسیز لیں ار بیسمنٹ میں جائیں۔ توجہ دیں:

 
  :الئیںبراہ کرم رجسٹریشن کرواتے وقت اپنے ساتھ 

 رجسٹریشن سرٹیفکیٹا برلن ک 

  کنٹرول سلپLageso, BÜMA مع رہائشی پرمٹ ڈیا پاسپورٹ/شناختی کار  

 
  یہ کورسیز برلن میں رجسٹرڈ افراد کے لیے ہیں

- Lageso کی ایک کنٹرول سلپ کے ساتھ، 
 بطور رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ(،)پناہ حاصل کر رہے شخص کے  BÜMAایک  -
  کی بنیاد پر( parr. 4a and b, parr. 5, AufenthG ,25 §§) رہائشی پرمٹایک  -
 یا (Asylverfahrensgesetz 55 §) رائٹ آف ایڈوبایک  -
 (.60a AufenthG §) رواداریایک  -

 
 درسی کتابیں بال معاوضہ فراہم کرائی جاتی ہیں۔

  ماڈیولو میں شرکت کر سکتا ہےکل مال کر شرکت کنندہ چار 
  کنندہ(۔فی شرکت زیادہ سے زیادہ تعاون یونٹس پر مشتمل ہوتا ہے ) 400جو کل مال کر 

  کی درخواست کر سکتے ہیں۔ شرکت کے سرٹیفکیٹکورس کے اختتام پر ( کے لیے، شرکاء %70مستقل اعانت کے لیے، )کم از کم 
یہ امتحانات شرکاء کے لیے میں حصہ لے سکتے ہیں۔  جرمن امتحانکورس کے اختتام پر وہ ایک باضابطہ اور بین االقوامی سطح پر تسلیم شدہ 

 ہیں۔ بال معاوضہبھی 

 
 رنے کے مستحق صرف وہ ریفیوجی ہیںشرکت ک

 ،)جو برلن میں رجسٹرڈ ہیں )براہ کرم اپنا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لے کر آئیں 

  اسکول جانے کی عمر کے نہیں ہیںجو 

  کرنے کے مستحق/پابند نہیں ہیں۔شرکت جو بال معاوضہ سرکاری فنڈ سے مالی تعاون یافتہ دوسرے جرمن یا انضمامی کورس میں اور 
 

 
 

  ہمارے موجودہ کورسیز کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری ویب سائٹ مالحظہ کریں
schoeneberg-tempelhof-www.berlin.de/vhs 

 
 

 77 902-4443، ٹیلیفون: Josephine Kell(، ts.berlin.de-j.kell@ba(جوزیفائن کیل  عمومی معلومات: 
 3520-77 902، ٹیلیفون: k.guenther@ba-ts.berlin.de ،(Kristin Günther)کرسٹِن گنتھر  پروگرام مینیجر:

http://www.berlin.de/vhs-tempelhof-schoeneberg
mailto:j.kell@ba-ts.berlin.de
mailto:k.guenther@ba-ts.berlin.de

