Başlangıç paketi Almanca ve entegrasyon: „Servus in Wien!“
Finanse edilen ÖIF-Almanca kursları (Okuma yazma, A1 ve A2)
Almanca temel bilgiler hem özel hayatınızda hem de iş aramada ve iş
hayatınızda

başarılı

Kurslarımızda

bir

entegrasyonun

derinlemesine

anahtarıdır.

Almanca

bilgisine

Ücretsiz
ulaşarak

ÖIFkişisel

entegrasyonunuz ve gelecek başarılı iş hayatınız için temel atmış olacaksınız.
Kurslar
ZIB Training kursiyerlerin ön bilgilerine uyarlanmış farklı seviyelerde kurslar sunuyor. İlaveten
kursiyerler Avusturya’da hayat, iş ve iş arama hakkında bilgi ediniyor.
Seviyeler:
 Okuma yazma kursları
 A1 + entegrasyon sınavı
 A2 + entegrasyon sınavı

Süre:


Ön bilgilere göre (seviye başına
maksimum 240 ders birimi)

İçerik


Okuma yazma und ve Almanca öğrenimi (A1, A2)


ÖIF sınavına hazırlık yardımı



Değerler ve oryantasyon bilgilerinin kazanılması veya genişletilmesi

Ön şartlar
15 yaşından itibaren mülteci statüsü veya ikinci derecede koruma durumu olan kişiler katılabilir.
Kayıt ve sınıflandırma
Sınıflandırma için pazartesi – cuma saat 9:00 – 13:00 arası bize geliniz - sizi tanımak için
sabırsızlanıyoruz!
Lütfen aşağıdaki belgeleri yanınızda getiriniz:
 ÖIF hedef kitle sınavı


Mülteci statüsü



İkamet belgesi



e-card



Kimlik (örn.: Konventionsreisepass, mülteci kartı, ikinci derecede koruma kartı, yabancı
pasaportu, İkamet hakkı kartı, vb.)
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Ulaşım
Konumumuz Reumannplatz’tan 6
tramvayı ile sadece 2 durak uzaklıkta
(durak Absberggasse)
Bizi nasıl bulabilirsiniz:
ZIB Training
Gudrunstraße 11
(Giriş Kempelengasse üzerinden)
1. kat resepsiyon
1100 Wien

Cep telefonu
kamerasıyla veya bir
QR kod okuyucusu ile
taramanız yeterlidir!

07:45 – 14:15
6 ay ve 6 yaş arası
çocuk bakımı hizmeti *

Gudrunstraße'ye nasıl ulaşılır: Bizi
telefonunuzda Google Maps ile yanınızda
götürün!
Kurs yerleri

* Tatil dönemlerinde talebiniz doğrultusunda
ilkokul çocukları için de mümkündür!

ÖIF Almanca kursları Viyana'da iki noktada gerçekleşiyor:


ZIB Training, Gudrunstraße 11, 1100 Wien (çocuk bakımı hizmeti mevcuttur)



ZIB Training, Lieblgasse 3, 1220 Wien

Web sitesi


www.zib-deutschkurse.at
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