 100%هزینه های آموزش زبان آلمانی در انجمن  Hebebühneبرای
اشخاص برخوردار از حقوق پناهندگی و حمایت های یارانه ای
توسط  ÖIFتقبل میشود.
آموزش زبان آلمانی در سطوح ذیل ارائه میگردد.B2, B1, A2, A1 :
دوره های آموزشی مطابق معمول  9هفته زمان می برد و شامل  12جلسه در هفته (تقریبا ً  14واحد  45دقیقه ای) برای همه سطوح
است.
 ٤دوره آموزشی
دوره  :Iابتدای ژوئن

 دوره  :IIابتدای آپریل
 دوره  :IIIابتدای ژوالی
 دوره  :IVابتدای اکتبر

مدت آموزش
هر دوره  3جلسه در هفته ,هرجلسه  4ساعت ( 6-4واحد  45دقیقه ای)
هر دوره بسته به سطح :صبح ها سطح  ,A1بعد از ظهرها سطح  ,A2عصرها سطوح  B1و B2
شروع دوره :هر دوره در ماه اول ذکر شده در دوره های آموزشی

تعداد حد نصاب شرکت کنندگان
حد اکثر  14نفر در هر دوره آموزشی

شهریه دوره
 750یورو ( %100شهریه دوره برای  %80حاضرین توسط  ÖIFتقبل شده است)
در شهریه فوق الذکر محاسبه نشده است 130 :یورو شهریه مربوط به آزمون و گواهینامه داوطلبین

آزمون
انجمن  Hebebühneموظف به برگزاری آزمون های تعیین سطح  ÖIFمی باشد .جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس های زیر
مراجه بفرمایید /http://www.integrationsfonds.at/themen/sprache/pruefungen

محل برگزاری آزمون
تولنVerein Hebebühne, Frauenhofner Str. 1-3, 3430 Tulln :
Purkersdorf: Verein Hebebühne,Kaiser Josef Straße 4/Kursraum Neugasse 2, 3002 Purkersdorf

شرایط الزم برای گذراندن دوره
تسلط بر عالئم و حروف الفبایی زبان التین

ثبت نام برای ساکنین مناطق اتریش سفلی ضرورت نیست و شرکت کنندگان ساکن وین نیز می توانند در این کالس ها
شرکت کنند

تماس با آدرس های زیر:
Verein Hebebühne, Wiener Straße 22, 3430 Tulln, office@hebebuehne.at, 02272/653 02
مدیریت  :.Magمدیر پروژهTheresia Weigend-Berger:
 :Mobil ,theresia.weigend-berger@hebebuehne.atشماره موبایل0676/844 655 237 :

مدارک زیر جهت دریافت پاسخ مثبت بدون استثناء مورد نیاز است محل صدور مدارکÖIF :
گروه های مورد نظر:
ذکر عنوان محل اقامت
ضروری است
مدارک شناسایی باید
ضمیمه گردد

اشخاص برخوردار از حقوق
پناهندگی
تاییدیه مجوز پناهندگی بیشتر از
سه سال نباشد
پاسپورت معتبر

اشخاص برخوردار از حمایت
های یارانه ای
تاییدیه یا مجوز برخورداری از
حمایت های یارانه ای و
اعتبارکارت خاکستری

(بیشتر از سه سال نباشد)
تذکر :جهت احراز هویت

مابقی مدارک مورد نیاز:
برگه اعالم هزینه:

تذکر :مخصوصا ً برای خارجیان
و پناهندگان در اداره شهرداری
( )Bundesamtباید
درخواست داده شود .صدور آن
تا سه هفته طول می کشد.
برگه ثبت نام
شماره بیمه تامین اجتماعی
برگه اعالم هزینه دوره آموزشی
برگه های اعالم هزینه از آدرس های زیر دریافت میشوند:
office@hebebuehne.at

جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس های زیر مراجعه شود:
www.integrationsfonds.at
www.hebebuehne.at

اقدامات مربوط به ثبت نام دوره:
فرم ثبت نام از طریق پست یا ایمیل (که در Homepageیا آدرس  office@hebebuehne.atبرای دانلود کردن در
.1
دسترس می باشد) ارسال شود.
چنانچه به طور هم زمان یک تصویر از پاسپورت یا کارت خاکستری (به بندهای فوق الذکر مراجعه شود) برای ما ارسال شود,
مطمئنا ً برای کالس ثبت نام شده اید.
 .2در صورت رسیدن به حد نصاب تعداد شرکت کنندگان برگه اعالم هزینه و دیگر اطالعات مربوطهاز طریق ایمیل برای شما ارسال
خواهد شد.
 .3کانون  Hebebühneبا همکاری  ÖIFزمان برگزاری کالس ها را در محل های مورد تقاضا که مدارک به آنجا تحویل شده است
هماهنگی و برنامه ریزی می کند .همچنین در مورد تغییرات زمانی اطالع رسانی خواهد شد.

