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هماهنگ
المان و
رشوع كالس هاي
ي
ي

 ŌIFكالس هاي رايگان الماني
يادگيري و دانستن زبان الماني كليد موفقيت در جذب و هماهنگ شدن در جامعه كشور اتريش
و همچنين موفقيت درزندگي خصوصي و پيدا كردن شغل و زندگي حرفه اي مي باش اينده اشنا خواهيد شد
اطالعات وتماس با ما
www.zib-deutschkurse.at
startpaket.bgld@zib.training
050 210 / 3430
ارائه كالس هاي ) (ZIBاموزشگاه
دوره های آلمانی را در سطوح مختلف متناسب با دانش قبلي شما ارائه می دهد ,عالوه بر اين  ،شرکت کنندگان اطالعاتی در مورد
زندگی  ،کار و شغل در اتريش دريافت می كنند.
طبقه بندي سطح معلومات

مدت زمان
 به صورت جداگانه و مختلف  ،بسته به دانش قبلی  ،حداکثر
واحد تمرين در هر سطح معلومات 320
محتويات كالس ها








کالسهای پایەای برای یادگیری الفبا
A1
 + A2امتحان انتیگراسیون
 + B1امتحان انتیگراسیون
 -ÖIF + B2امتحان
 -ÖIF + C1امتحان

محتوا
 یادگیری البفبا و یادگیری زبان آلمانی در سطوح ()C1, B2, B1, A2, A1

 كمك و پشتباني براي شركت در امتحانات
 اموزش یادگیري فرهنگ و قوانین زندگي در كشور اتریش
شرايط شركت كنندگان
افرادی که پانزدهمين سال خود را به پايان رسانده اند افرادی که داراي پناهندگي افرادی که داراي پناهندگي
دايم و يازبر پوشش سازمان پناهندگان هستند
ثبت نام و تعیین سطح
شما میتوانید هر روز ( از دوشنبە تا جمعە) از ساعت  ٩الی  ١بعدازظهربرای ثبت نام و امتحان تعیین سطح بە ما مراجعە فرمایید.
دیدار شما مایع خشنودی ما است.
لطفا مدارک زیر را همراه خود بیاورید:
 مدرک امتحان قبلی ÖIF
 ورقە تایید پناهندگی Asylbescheid
 ورقە محل سکونت Meldezettel


کارت بیمە e-card

 کارت شناسائی عکس دار ( بعنوان مثال :پاسپورت پناهندگی ،کارت پناهندگی ،کارت سوبسیدر ،کارت اقامت ،گذرنامە خارجی
 Fremdenpassو غیرە)
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 Burgenlandدر بورگن لند  ZIBكالس هاي الماني در دو منطقه برگزار مي شود
 ثبت نام و كالس بنديEisenstadt -
ZIB Training, Thomas A. Edison Str. 2, Haus Techlab, 7000 Eisenstadt, Raum BT4/A15/A07
طفا در این زمان هاي تعیین شده بە ما مراجعە كنید
09:30 – 12:00, 12:30 – 15:00 :25.02.2021 
08:30 – 11:30, 12:00 – 14:30 :04.03.2021 
08:30 – 11:30, 12:00 – 14:30 :11.03.2021 
08:30 – 11:30, 12:00 – 14:30 :08.04.2021 
ورود از ایستگاه قطار آیزنشتات با
 اتوبوس شهری  2یا اتوبوس منطقە ای 901
ایستگاه اتوبوس
ورود با ماشین:
 بزرگراه A3 → S 31


خروج

Eisenstadt Süd

 به سمت چپ حرکت کرده و در دور دوم به سمت راست بپيچی
 ثبت نام و كالس بنديOberwart -
ZIB Training, Hauptplatz 11, 7400 Oberwart, Raum 4B
طفا در این زمان هاي تعیین شده بە ما مراجعە كنید
08:30 – 11:30 und 12:00 – 14:30 :17.03.2021 
08:30 – 11:30 und 12:00 – 14:30 :24.03.2021 

ایستگاه قطار

08:30 – 11:30 und 12:00 – 14:30 :31.03.2021 
08:30 – 11:30 Uhr 12:00 – 14:30 :07.04.2021 
محل مسیر شش دقیقە پیاده تا ایستگاه قطار Oberwartفاصله
دارد.

ورود با ماشین:
 از طریق بزرگراه های فدرال  B63یا B50
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