
 برای افراد دارای حق

   پناهندگی

 ودارندگان اقامت موقت

 حمایت های تکمیلی

 و متقاضیان پناهندگی

 دارای شانس باالی

 پذیرفته شدن درخواست

آنها )سوریه و ایران(

دوره های آغازین یادگیری زبان
 آلمانی و همگرایی اجتماعی

دوره های رایگان آموزش زبان آلمانی 
. همراه با امکان مراقبت از کودکان

همراه با یادگیری ارزش ها و گرایش های اجتماعی
 B1 و  A2 و, A1  در سطح ÖIF همراه با امتحان

 

به منظور نام نویسی و کسب اطالعات بیشتر
به آدرس ذیل مراجعه فرمایید 
به منظور نام نویسی و کسب اطالعات بیشتر
BFI Wien
 +43 1 811 78-50920 oder -50898
 www.bfi.wien/startpaket
 E-Mail: startpaket@bfi.wien

 Gudrunstraße 11, 1100 Wien, 3. Stock, Front Office

آنچه ما ارائه می دهیم:
 دوره های آموزش الفبای زبان آلمانی 

)ده یا شانزده هفته(

کالسهای زبان آلمانی، همراه با یادگیری ارزشها و گرایش 
 های اجتماعی در سطح 

B1 و A2,A1 
)ده، پانزده و یا شانزده هفته(

کالسهای آمادگی برای امتحان در  زبان و همچنین ارزشها 
 B1 و A2,A1 و گرایشهای اجتماعی 

)حدودا پنج هفته(

امتحان ÖIF ، در سطح A2,A1 و B1 )یک روز(

06.04.2020 جدید: از تاریخ 
کالسهای زبان همراه با امکان 

مراقبت از کودکان
 برای کودکان از 2 تا 5 سال

)در شرایط خاص و استثنایی 
نیز کودکان بزرگتر(

این  پروژه توسط صندوق همگرایی 
اجتماعی اتریش حمایت مالی می شود
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 به منظور نام نویسی و کسب اطالعات بیشتر به آدرس
ذیل مراجعه فرمایید
BFI Wien
 +43 1 811 78-50920 oder -50898
 www.bfi.wien/startpaket
 E-Mail: startpaket@bfi.wien

 Gudrunstraße 11, 1100 Wien, 3. Stock, Front Office

 پناهندگان رسمی و افراد دارای اقامت موقت حامیت های تکمیلی و متقاضیان گروه موردنظر
پناهندگی دارای شانس باالی پذیرفته شدن )از کشورهای سوریه وایران( درخواست 

آنها از 15 سال 

امتحان  A2,A1 ÖIF و B1 همراه با هم پذیری با جامعهاهداف

رایگان ، صندوق هم پذیری اجتامعی اتریش )ÖIF( متام هزینه را تقبل می هزینه

کند

31.03.2021 – 01.01.2019زمان برگزاری دوره ها

هر هفته یک دوره جدید رشوع می شودشروع دوره ها

از دوشنبه تا جمعه ساعت 10:45 - 08:00ساعات دوره ها

و یا ساعت 13:45 - 11:00
و همچنین ساعت 17:00 - 14:15

و یا دوشنبه تا پنج شنبه یا سه شنبه تا جمعه 
12:30-16:30 , 8:00-12:00
پانزده یا شانزده ساعت در هفته 

جلسه آشنایی با پروژه 
و آزمون تعیین سطح

 هر هفته با تعیین وقت قبلی و همچنین برای امتحان شفاهی
8:00 - 14:00

Gudrunstraße 11, 1100 Wien

BFI Wien, Gudrunstraße 11, 1100 Wienآدرس برگزاری دوره ها

 راه رسیدن به محل
امتحان

BFI WIEN
GUDRUNSTRASSE

 :Straßenbahnlinien 6+11 
    Absberggasse ایستگاه 

پیاده به مدت پنج دقیقه و یا
,“Geiereckstraße„ ایستگاه

مدت ده دقیقه  به پیاده

Autobuslinie 69A: ایستگاه  
„Hüttenbrennergasse“  

  ,Gräßlplatz„ یا
مدت ده دقیقه به پیاده

این  پروژه توسط صندوق همگرایی 
اجتماعی اتریش حمایت مالی می شود

دوره های آغازین یادگیری زبان
 آلمانی و همگرایی اجتماعی
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