
vhs Offenbach 
میں جرمن سیکھیں

Volkshochschule
Offenbach am Main
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جرمن سیکھیں

 vhs Offenbach جرمن سیکھنے کے لئے بہت سارے کورسز پیش
کرتا ہے۔ وہ صبح، دوپہر اور شام کو ہوتے ہیں۔

جرمن کورس

A1, A2, B1, B2, C1, C2 )GER( :سیکھنے کی سطح

انٹیگریشن کورس

یہ کورسز پر مشتمل ہے:

600 جرمن سبق	 

 	)A2-B1( تارکین وطن کے لئے جرمن ٹیسٹ

100سبقوں )عالقائی علوم، سیاست، تاریخ، جرمنی میں زندگی( 	 
کے ساتھ اوریئنٹیشن کورس 

ٹیسٹ "جرمنی میں رہنا"	 

انٹیگریشن کےخصوصی کورس بھی ہیں:

خواندگی کےکورسز میں آپ جرمن زبان میں حروف تہجی کے ساتھ ساتھ 
پڑھنا لکھنا بھی سیکھیں گے۔ 

 خواتین کے کورسز رصف خواتین کے لئے جرمن کورس ہیں۔ کورسز
 کے دوران آپ کے بچوں )14 سال کی عمر تک( کی مفت دیکھ بھال

کی جائے گی۔

)DeuFöV( زبان کے پیشہ ورانہ کورس

آپ نوکری سے متعلق جرمن )B2( سیکھتے ہیں۔

ABC



 ہمیں کال دیں۔ انٹرویو کے لئے
مالقات کا وقت بنائیں: 

 069 8065 3142

ہامرے ساتھ ان اوقات میں رابطہ کیا جا سکتا ہے:

 پیر، منگل، جمعرات، جمعہ: صبح 9 بجے - 12 بجے
 پیر، جمعرات: 2 بجے شام - 4 بجے شام

 مقررہ وقت پر ترشیف الئیں۔
vhs, Berliner Straße 77 

Offenbach am Main 63065 
 

 ہم آپ کی دستاویزات کو دیکھیں گے۔ 
آپ کو یہ دستاویزات اپنے ساتھ النا رضوری ہے۔

پاسپورٹ یا شناختی دستاویزات )اصل(	 

انٹیگریشن کورس میں حصہ لینے کی اہلیت )اگر دستیاب ہو(	 

انٹیگریشن کورس میں رشکت کی ذمہ داری )اگر دستیاب ہو(	 

آپ کو یہ معلومات بھی فراہم کرنی ہوگی۔

نام	 
کنیت	 
پتہ 	 
 	)IBAN، BIC( براہ راست ڈیبٹ مینڈیٹ SEPA

.1 

.2 

اندراج - قدم بہ قدم

ایمیل ایڈریس	 
پیدائش کی تاریخ 	 
ٹیلیفون منرب	 

.1 
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انضامم کے نصاب فیڈرل آفس فار 

انٹیگریشن اینڈ ریفیوجیز )بی اے ایم 

ایف( کے ذریعہ تسلیم اور مالی تعاون 

حاصل ہیں۔ 

بی اے ایم ایف کی طرف سے اجازت کے 

ساتھ آپ کو کم قیمت ادا کرنا ہوگی۔

 پھر زبان کا امتحان دیں۔ 
ہم آپ کے لئے صحیح نصاب تالش کریں گے۔

آپ کورس کے اوقات میں vhs پر آتے ہیں۔

 کورس کے بعد آپ کو ایک سند ملے گی کہ آپ نے اس
کورس کو لیا ہے۔
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امتحانات 

 ہم جرمن زبان کے لئے مندرجہ ذیل امتحانات اور ٹیسٹ پیش
کرتے ہیں۔

نیچرالئزیشن ٹیسٹ / ٹیسٹ "جرمنی میں رہنا"	 

 	A1 ،B1 ،B2 ،C1 ٹیلک جرمن

telc جرمن B1-B2 نرسنگ	 

تارکین وطن کے لئے جرمن ٹیسٹ )ڈی ٹی زیڈ، انٹیگریشن 	 
کورس کا آخری امتحان(

اگر آپ پہلے سے ہی کسی کورس میں حصہ لے رہے ہیں تو ، کورس کے 
لئے اندراج کریں۔ بصورت دیگر، رجسٹریشن کے لئے پہلےمشورے کی 

رضورت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کورس کے اندراج کے لئے۔

www.vhs-offenbach.de پر متام امتحانات کی تاریخیں۔



معلومات کی حیثیت: اکتوبر2020 تبدیلیوں کے تابع۔

جرمن کے عالوہ، آپ vhs Offenbach میں بہت 
سی دورسی زبانیں سیکھ سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ 

عنوانات، صحت مند زندگی اور کھیل کے بارے میں بھی 
پروگرام ہوتے ہیں۔ آپ ہم سے کمپیوٹر اور اسامرٹ فون استعامل 

کرنے یا تعلیم کے بارے میں بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی 
روزمرہ کی زندگی میں آپ کو مدد فراہم کرنے کے لیے سیکھنے کے 

بہت سے اور مواقع ہیں۔

www.vhs-offenbach.de

069 8065 3142

vhs@offenbach.de

 vhs Offenbach, Berliner Straße 77 
Offenbach am Main 63065

 بس اور ٹرین اسٹاپ کے
OF Marktplatz, OF Rathaus :ذریعہ آمد 

 بس:
،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 

OF 30 ،F-41 ،551 ،661 ،120 
 S9 ،S8 ،S1، S2 :ٹرین

Gefördert aus den Mitteln des Landes Hessen 
im Rahmen des Weiterbildungspakts


