دورات االندماج
دورات اللغة االملانية
للمواطنني االجانب

هل لديك استفسارات اخرى؟
ميكنك االتصال بنا!
التسجيل و االستشارة:
االثنني 13:30 - 9:30
االربعاء 13:30 - 9:30
الخميس 13:30 - 9:30
الجمعة 13:30 - 9:30
عند اخذ املوعد فقط

اماكن الدورة
Planerladen e.V.
Verein zur Förderung demokratischer Stadtplanung und
stadtteilbezogener Gemeinwesenarbeit

منظمة بالنرالدن لديها عدة دورات
تعليمية يف شامل مدينة دورمتوند

جهة االتصال

Özlem Dülger
Halenur Tunç
Planerladen e.V.
Rückertstraße 28
44147 Dortmund

هاتف:
املوقع االلكرتوين:

0231 82 83 62

www.planerladen.de

الربيد االلكرتوين:

@sprachfoerderung
planerladen.de

اوﻗات اﳌﺤاﴐات

املﺤاﴐات متوفره يف ثالث اوقات
الصﺒاح ،الظهر و املساء ايﻀاً.

رﻋايﺔ االﻃفال

إذا لﺰم اﻷمر ،فﺈننا نقدم رعاية
تربوية لالطﻔال عﻦ طريﻖ أناس
مﺄهلني اثناء الدورات .رعاية االطﻔال
ستكون يف اماﻛﻦ دورات اللغة.

انﻮاع الدورات

• دورات جﺰﺋية
• دورات مكﺜﻔة
• دورات الولياء االمور)باالﺿافة يوجد رعاية
لالطﻔال ﺣسب الﺤاجة(
• دورات االبجدية
• دورات مساﺋية
• دورات للمعيديﻦ
• دورات توجيهية
• دورات للشﺒاب

االساس  -املادة مﻦ  1اﱃ 3
 300ساعة ﻛﺤصة دراسية
تعليﻢ االساسيات

االساس  -املادة مﻦ  1اﱃ 3
 300ساعة ﻛﺤصة دراسية
تعليﻢ االساسيات

استكامل  -املادة مﻦ  4اﱃ 6
 300ساعة ﻛﺤصة دراسية
توسيع املهارات اللغوية

استكامل  -املادة مﻦ  4اﱃ 6
 300ساعة ﻛﺤصة دراسية
توسيع املهارات اللغوية

دورة خاﺻة  -املادة  7اﱃ 9
 300ساعة ﻛﺤصة دراسية
الدخول يف تﻔاﺻيل اﺿافية و
ابراز املهارت يف اللغة

هل تود تعلﻢ اللغة االملانية او تريد تﺤسني
لغتﻚ فيها؟
هل تريد ان تﺰيد معرفتﻚ اﻛﺮﺜ عﻦ
جمهورية املانيا االتﺤادية ،عﻦ الﺜقافة
االملانية و تاريخها؟

لِ َﻤن؟

عرض دورات االندماج يكون مخصﺺ
لالجانب القادمني ﺣديﺜﺄ او الذيﻦ يعيشون
يف املانيا منذ فرتة طويلة ،مواطنﻲ االتﺤاد
االوروﻲﺑ و مهاجريﻦ مﻦ اﺻل املاين بدون
مهارات لغة االملانية الكافية.

“الدورة التوجيهية„ عﻦ الﺤياة يف املانيا
 100ساعة ﻛﺤصة دراسية +اختﺒار
النظام القانوين ،السياسة ،التاريﺦ االملاين ،الﺜقافة و الﺤياة
اليومية

تكالﻴﻒ الدورات؟

تكون الدورات مجانية للذيﻦ يﺤصلون عﲆ مصاريﻔهﻢ عﻦ
طريﻖ مكتب العمل اي نقود الﺒﻄالة رقﻢ اثنان ،الدعﻢ
االجتامعﻲ ﺣسب قانون الشﺆون االجتامعية رقﻢ  12او
ﺣصولهﻢ عﲆ نقود للسكﻦ.
اما بالنسﺒة للمشرتﻛني الﺒاقيني يجب عليهﻢ دفع نسﺒة مﻦ
التكاليف؟

اهﻼً و سﻬﻼً

االمتﺤان النهاﻲﺋ
امتﺤان االملاين للمهاجريﻦ
“شهادة النجاح مﻦ دورة االندماج„

ﻋن ﻃريﻖ َمن؟

منظمة بالنرالدن هﻲ منظمة
معرتف بها مﻦ قﺒل املكتب
االتﺤادي للهجرة و الالجﺌني لدورات
االندماج.

