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2018دوره کالسهای زبان آلمانی از ماه مای تا ماه یولی
کالسهای زبان آلمانی دوباره از  ٧ماه مای مجدداً در انجمن تور ان تور zib, Wertachstr. 29
دقیقه ای درهر هفته  ٩٠جلسه ٤شروع خواهند شد و تا  ۱۳ماه یولی تمام خواهند شد ,که شامل
شرط ﻻزم برای موفقیت تان در یادگیری اين است که به طور مرتب و فعال درکالسهای درس میباشند.
شرکت کنید .همه تکالیف بخشی از این دوره زبان آلمانی است
میباشد و ٨هزینه شما برای لوازم درسی . €ا ست رای گان آل مان ی زبان دوره در ح ضور و م شارک ت
م تا س اان ه ک ه ب ا ش ید دا ش ته ت وجه ل الاط لطفاً آن را در اولین روز کالس به همراه خود بیاورید.
ک رد پ رداخت ت وان ن می را ما ش ین ک رای ه و ب ل یط لپ و

چه کسانی می توانند ثبت نام کنند؟
پناهندگانی که دارای اقامت و یا بدون اقامت هستند
پناهندگانی که سواد مبتدی دارند تا کسانی که قدرت خواندن و نوشتن تا A2را داشته باشند
پناهندگانی که ثبت نام با تعیین وقت قبلی شخصی دارند ( مطلب زیر را مشاهده کنید

چگونه می توان ثبت نام کرد؟
ثبت نام با آزمون تعیین سطح سواد ,فقط در روزهای  ۱٧آپریل و  ۱۹آپریل ممکن است
برای ثبت نام آزمون تعیین سطح سواد در روزهای تعیین شده در باﻻ ,شما حتماً به تعیین وقت قبلی
نیاز دارید و این وقت قبلی را از تاریخ ۹آپریل به بعد ,در آدرس زیر میتوانید بگیرید
zib, Wertachstr. 29
دوشنبه ها | سه شنبه ها | پنج شنبه ها
 ۱۶:۳۰تا ۱۴:۰۰عصر از ساعت و  ۱۲:۳۰تا ۹:۰۰صبح از ساعت
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