اإلعداد للدراسة & العمل

دورات تمهيدية لتعليم اللغة األلمانية لالجئين المؤهلين أكاديميا
( 023ساعة دراسية بتمويل من وكالة العمل األلمانية)

هذه الدورات مخصصة للطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية (البكالوريا) أو الشهادة الجامعية،
الراغبين بالدراسة في ألمانيا ،ولألكاديميين المتطلعين لالنخراط في العمل الوظيفي بسرعة.
!!! هذا العرض ساري على فئة معينة فقط من الالجئين !!!
تبدأ الدورة بتاريخ 20.33.2332

القادمين من البالد التالية :سورية ،والعراق ،وإيران وإريتيريا.
المقيمين في ألمانيا من مدة ال تزيد عن الثالثة أشهر والحاصلين على شهادة تسجيل لطلب
اللجوء ""Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender
أو تصريح إقامة مؤقتة "."Aufenthaltsgestattung
الذين ال يتكلمون األلمانية إطالقاً أو الذين يتكلمونها بشكل بسيط جداً.

الحاصلين على شهادة تثبت التحاقهم بالجامعة أو إنهائهم الدراسة الجامعية.
الراغبين بالدراسة الجامعية أو مزاولة العمل المهني مباشرة.
المقيمين في دوسلدورف حتى نهاية شهر فبراير (شباط) على األقل.
القادرين على حضور دروس اللغة األلمانية يومياً لمدة خمس ساعات دراسية ،من اإلثنين إلى
الجمعة ،إضافة إلى عمل الواجبات المنزلية والتحضير لالمتحان (حيث يتم استبعاد من يتغيب
عن الدروس دون عذر).
القادرين على التواصل باللغة اإلنكليزية.

يستبعد من هذا العرض الالجئين:
القادمين من بالد أخرى غير تلك المذكورة أعاله.
المقيمين في ألمانيا منذ فترة طويلة.
الذين حصلوا على االعتراف بهم كالجئين ويجب أن يلتحقوا بدورات االتدماج التي يطلبها
المكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالجئين.
الذين سبق لهم وسجلوا لدورات وكالة العمل األلمانية اللغوية التمهيدية في معهد آخر أو
لدورات االندماج.
غير المعتادين على التعلم أو الذين لم يسبق لهم التعلم أو غير المتحدثين باللغة اإلنكليزية.
لهؤالء جميعا توجد دورات لغوية أخرى متاحة لهم

إذا أردت التسجيل في هذه الدورة ،نحتاج منك:
.1

الشهادة الثانوية و

.2

السيرة الذاتية مكتوبة بخط اليد باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية و

 .0شهادة التسجيل لطلب اللجوء " "Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender

أو وثيقة تصريح اإلقامة المؤقتة

"."Aufenthaltsgestattung

سوف نقوم بتصوير جميع هذه الوثائق في مقر المعهد!
يسرنا تسجيلكم لدينا من خالل
مؤتمرات المعلومات
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