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تعلماألملانية

يف مدرسة تعليم البالغني يف أوفنباخ
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مركز تعليم البالغني  -التدريب املستمر وإدارة التعليم

تعلم اللغة األملانية
مدرسة تعليم البالغني يف أوفنباخ تقدم العديد من الدورات الخاصة بتعلم
اللغة األملانية .وتُعقد هذه الدورات قبل الظهرية ،ويف الظهرية ،ومسا ًء.

دورات اللغة األملانية
مستويات التعلم A1 :و A2و B1و B2و C1و( C2اإلطار األورويب
املرجعي للغات)

دورات االندماج
هذه الدورات تتكون من:
• 600ساعة دراسية للغة األملانية
•اختبار اللغة األملانية للمهاجرين ()A2-B1

•دورة توجيهية بها  100ساعة دراسية (الحضارة ،والسياسة،
والتاريخ ،والحياة يف أملانيا)
•اختبار "الحياة يف أملانيا"
توجد دورات اندماج خاصة:
 ABCيف دورات محو األمية ستتعلم األبجدية ،وكذلك القراءة والكتابة باللغة
األملانية.
دورات السيدات هي دورات لغة أملانية مخصصة للسيدات .أطفالك
(حتى عمر  14عا ًما) ( )DeuFöVرعايتهم مجانًا أثناء الدورات.

دورات اللغة املهنية
يتعلمون اللغة األملانية املستخدمة يف الحياة املهنية (.)B2

التسجيل  -خطوة بخطوة

.1

اتصل بنا هاتف ًّيا .حدد موعدًا للحوار:

.3142 8065 069

ُيكن الوصول إلينا يف هذه األوقات:
االثنني والثالثاء والخميس والجمعة من الساعة 12 - 9
االثنني والخميس من الساعة 16 - 14

.2

احرض إىل املعاد امل ُحدد يف
 vhsومقرها يف ،Berliner Straße 77
.Offenbach 63065
سنطلع عىل مستنداتك.
يجب عليك إحضار املستندات التالية معك:
•جواز السفر وغري ذلك من مستندات إثبات الهوية (النسخة األصلية)
•الحق يف املشاركة يف
دورة االندماج (حال توافره)
•التزام املشاركة يف
دورة االندماج (حال توافره)
يجب عليك أيضً ا توفري هذه املعلومات:
•االسم
•االسم األول
•العنوان
•توكيل الخصم املبارش (SEPA (IBAN، BIC
•عنوان الربيد اإللكرتوين
•تاريخ امليالد
•رقم الهاتف

.3

بعد ذلك ،ستُجري اختبا ًرا لغويًّا.
ستجد هنا الدورة املناسبة لك.
احرض يف مواعيد الدورات إىل مدرسة تعليم البالغني.

.5

بعد الدورة ستحصل عىل شهادة تُفيد بأنك شاركت يف الدورة.

يتم دعم دورة االندماج واالعرتاف بها من
املكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالجئني
(.)BAMF
ومبوجب الحصول عىل ترصيح من املكتب
االتحادي للهجرة وشؤون الالجئني ،ستدفع
رسو ًما أقل.

االختبارات
نقدم االمتحانات واالختبارات التالية للغة األملانية:
• اختبار الحصول عىل الجنسية/
اختبار "الحياة يف أملانيا"
• اختبار  telcللغة األملانية للمستويات  A1و B1و B2وC1
• اختبار  telcللغة األملانية ،الرعاية باملستويات B1 - B2

• اختبار اللغة األملانية للمهاجرين
( ،DTZاختبار ختامي لدورة االندماج)
إذا شاركت يف دورة بالفعل ،فقم بذكر هذه الدورة .وبخالف ذلك ،يلزم الحصول
عىل مشورة ُمسبقة للتسجيل ،متا ًما مثلام هو الحال يف التسجيل للدورة.
ستجد كافة مواعيد االختبار عىل الرابط

www.vhs-offenbach.de

ويف مدرسة تعليم البالغني يف أوفنباخُ ،يكنك تعلم
لغات أخرى كثرية إىل جانب اللغة األملانية .عالوة
عىل ذلك ،توجد العديد من الفعاليات حول القضايا
املهنية ،وحول الرياضة ،والحياة الصحية .كام ُيكنك كذلك تعلم أمور
حتى حول التعامل مع الحاسب اآليل ،والهاتف الذيك ،أو حول قضايا
الرتبية .وتوجد العديد من العروض التعليمية األخرى التي تدعمك يف
حياتك اليومية.
www.vhs-offenbach.de
069 8065 3142
vhs@offenbach.de
,vhs Offenbach, Berliner Straße 77
.Offenbach a. M 63065

الرحلة بالحافلة والقطار

املحطاتOF Marktplatz ،OF Rathaus :

الحافلة،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 :
OF 30، F-41، 551، 661 ،120
قطار الضواحي S1 :و S2و S8وS9

Gefördert aus den Mitteln des Landes Hessen
im Rahmen des Weiterbildungspakts

تاريخ إصدار املعلومات :أكتوبر  .2020الحق محفوظ يف إجراء تعديالت.

