
للحاصلين على اللجوء 
الدائم و اللجوء 

المؤقت
للمبتدئين و المتقدمين 

فى اللغة

A1 )المستوى االول(

A2 )المستوى الثانى( 

حديد المستوى وتسجيل الدخول
ت

يومى الُثالثاء و األربعاء أسبوعيا

الساعه 08:00

 Gudrunstraße 11, 2. Stock, Raum

2.125-ANMELDUNG, 1100 Wien

STARTPAKET 
DEUTSCH & INTEGRATION

دورة لغة المانيه مجانية
 مع معلومات توجيهيه و إرشاديه و المعرفه بالقيم

  و إمتحان اللغة لصندوق اإلندماج النمساوي
 „A1 – Fit für Österreich“

إمتحان اللغه لصنوق اإلندماج النمساوى
 „A2 – Fit für Österreich“ جديد

نحن نقدم
المستويات التحضيريه للمبتدئين فى األلمانيه 

)12 أو 16 أسبوع(

دورات لغة للمستوى االول مع معلومات  
توجيهيه والمعرفه بالقيم )12 أو 16 أسبوع( 

دورات لغه المستوى الثانى مع معلومات 
توجيهيه والمعرفه بالقيم )12 أو 16 أسبوع(

دورات تحضيريه لإلمتحان ) حالة النتيجه 
السلبيه فى اإلمتحان األول - 5 أسابيع(

  ÖIF إمتحان صندوق اإلندماج النمساوي
“A1 – Fit für Österreich„ )يوم واحد( 

إمتحان صندوق اإلندماج النمساوى )جديد( 
A2-Fit für Österreich  

)يوم واحد(

 يتم تمويل هذا المشروع  من قبل 
صندوق االندماج النمساوي

BFI Wienللتسجيل و االستفسار
BFI Wien
 +43 1 811 78-50827 oder -50898
 www.bfi.wien/startpaket
 E-Mail: startpaket@bfi.wien

 Gudrunstraße 11, 1100 Wien, 3.Stock, Front Office 
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 يتم تمويل هذا المشروع  من قبل 
صندوق االندماج النمساوي

الحاصلني عىل اللجوء الدائم  و اللجوء املؤقت منذ سن الخامسة عرشالمجموعه المستهدفه

إمتحان صندوق اإلندماج “A1-Fit für Österreich„ + اإلندماج   الهدف
إمتحان صندوق اإلندماج “A2-Fit für Österreich„ + اإلندماج

مجاناً ، صندوق اإلندماج النمساوي يتحمل جميع التكاليفالتكاليف 

31.12.2018 – 01.11.2017المده الزمنيه للدورة

أسبوعيا تبدأ دورات جديدهبداية الدورة

من األثنني اىل الجمعه الساعه 11:00 – 08:00أوقات الدورة

و الساعه 14:00 - 11:00
وأيضا الساعه 17:00 - 14:00

أو االثنني و االربعاء  و الخميس الساعه 18:00 - 13:00

15 ساعه ىف االسبوع 

لتحديد المستوى و 
تسجيل الدخول

يومى الثالثاء واألربعاء الساعه 08:00 وفقط  بالتسجيل املسبق 
Gudrunstraße 11, 2. Stock, Raum 2.125, 1100 Wien

BFI Wien, Gudrunstraße 11, 1100 Wienمكان الدراسه
  BFI Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien  او

وصف الطريق
BFI WIEN

GUDRUNSTRASSE

 Straßenbahnlinie 6:  
Station „Geiereckstraße“, 10 Minuten سري عىل االقدام

Autobuslinie 69A: Station  
„Hüttenbrennergasse“  

oder „Gräßlplatz,  
10 Minuten سري عىل االقدام

STARTPAKET 
DEUTSCH & INTEGRATION
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 +43 1 811 78-50827 oder -50898
 www.bfi.wien/startpaket
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