
للحاصلين على 

اللجوء الدائم و 

اللجوء المؤقت 

او لطالبى اللجوء 

مع احتمالية 

قبول اللجوء 

)مثالً السوريين 

واأليرانيين( 

جديد

0/ ابريل 
عد  تاريخ 6

من ب

2 نقدم 
هر الرابع( 020

)الش

خدمة رعاية 
 اللغه مع 

دورة

أطفال المشتركات والمشتركين ) 

و أكبر 
من سن 2 الى 5 سنوات ا

ثنائيه(.
قليال بحاله إست

STARTPAKET 
DEUTSCH & INTEGRATION

دورة لغة المانيه مجانية
 التوجيه والمعرفة بالقيم

B1و A2,A1 إمتحان صندوق اإلندماج النمساوى   

نحن نقدم
  المستوى االساسي (Alpha) مدة 

10 أسابيع و 16 اسبوع

دورات لغه للمستوى A2,A1 و B1 مع 
 معلومات للتوجيه والمعرفه بالقيم

 10 أسابيع / 15 أسبوع / 16 أسبوع

 دورات تحضيريه لإلمتحان
 B1 و A2,A1 النهائى 

5 أسابيع

 B1 و A2,A1 إمتحان صندوق االندماج
يوم واحد

 يتم تمويل هذا المشروع  من قبل 
صندوق االندماج النمساوي

BFI Wienللتسجيل و االستفسار
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 يتم تمويل هذا المشروع  من قبل 
صندوق االندماج النمساوي

للحاصلني عىل اللجوء الدائم و اللجوء املؤقت المجموعه المستهدفه

او لطالبى اللجوء مع احتاملية قبول اللجوء )السوريني واأليرانيني( ابتداًء من 

السن 15 عاماً

إمتحان صندوق اإلندماج النمساوى A2,A1 و B1الهدف

مجاناً ، صندوق اإلندماج النمساوي يتحمل جميع التكاليفالتكاليف 

31.03.2021 – 01.01.2019المده الزمنيه للدورة

أسبوعيا تبدأ دورات جديدهبداية الدورة

اإلثنني إىل الجمعه أوقات الدورة
 08:00 – 10:45
 11:00 – 13:45
 14:15 – 17:00

أو اإلثنني إىل الخميس  /   الثالثاء إىل الجمعه
 08:00 – 11:45
 12:30 – 16:15

15 أو 16 ساعه أسبوعيا

رعاية االطفال فقط من 8 صباحا وحتى 2  بعد الظهررعاية األطفال
08:00 – 14:00

لتحديد المستوى و 
تسجيل الدخول

طوال األسبوح من 8 صباحا وحتى 2 بعد الظهر

14:00 – 08:00 وفقط بالتسجيل املسبق
Gudrunstraße 11, 1100 Wien

BFI Wien, Gudrunstraße 11, 1100 Wienمكان الدراسه

وصف الطريق
BFI WIEN

GUDRUNSTRASSE

 Straßenbahnlinien 6+11:  
Station „Absberggasse“,  

5 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 78-50920 oder -50898
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