
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3العمود   
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هناك قامئة مبقدمي مساقات اإلندماج موجودة عىل موقع بنك 

). ILBاالستثامر يف براندنبريغ (  
 

ما مدة هذا الربنامج؟  

.2016من  آب  31أيلول وينتهي يف  نيبدأ الربنامج يف األول م  
 
 

اللغة؟  دورةماذا عيل أن أفعل لحضور   
 

إذا كنت تستويف املتطلبات التي تم ذكرها، يستطيع العاملون يف مراكز 
اإليواء ومراكز اإلرشاد مساعدتك يف إيجاد التواصل مع الجهة الصحيحة. 

واألجانب للتسجيل، الرجاء اجضار وثيقة اإلقامة من مكتب التسجيل 
والقرار الخاص باملخصصات يف ظل قانون مخصصات طالبي اللجوء.   

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
دورات تعلم اللغة األملانية لالجئني  نرشة إعالنية -  

)2015متوز  24 (نسخة معدلة   
 

1العمود   
 
 
 

متهيد  
 

السيدات والسادة األعزاء،  

نرحب بكم يف براندنبورغ. لقد حرضتم إىل هنا 
بطرق محتلفة وقدمتم طلبات لجوء هنا. قد 

تكون العملية غري مكتملة بعد أو قد تكونون قد 
خالل فرتة اإلقامة املؤقتة قضيتهم وقتا أطول 

مل يكن لنا يف والية براندنبورغ أي حتى لو  لدينا،
كتب حيث أن امل تأثري عىل سري إجراءات اللجوء

نود إن  .للهجرة والالجئني هو  املسؤول االتحادي
ساعدكم نو ، كم أسهل هنانساعد يف  جعل حيات

عىل تعلم اللغة األملانية، حتى يتسنى لكم توجيه 
أنفسكم يف الحياة اليومية بشكل أفضل، وتجدون 

بسهولة طريقكم إىل سوق العمل.   

مستويات  6ة يف من خالل هذا الربنامج، ستحصلون عىل فرصة املشارك
ساعة من التعليم املناسب للغة األملانية. إذا مررت بكل  100مكونة من 

 املستويات التعليمية، بإمكانكم املشاركة يف امتحان للحصول عىل
ذه هناك حاجة ملثل ه. B1 – A2ت شهادة رسمية عند الوصول ملستويا
الحقا. بعد دورة اللغة هذه، ميكنكم  الشهادات إذا أردت دراسة مؤهل

حضور دورات اللغة املهنية التي يوفرها املكتب االتحادي للهجرة 
والالجئني وتحسني فرصتكم يف دخول سوق العمل.   

براندنبورغ. يتم  ميكن الحصول عىل التمويل من االتحاد األورويب و
أجل  التمويل من الصندوق االجتامعي األورويب الذي يعمل من

سوق العمل.  يف اإلندماج االندماج االجتامعي وتحسني   

شخصا  هذه  1200اللغة مفتاح االندماج يف املجتمع! حرض أكرث من 
الدورات يف السنة األوىل من التمويل. تعرفوا عىل فرص دورات اللغة 

األملانية واستغلوا الفرصة!  

 

 
ديانا جولز  

وزيرة العمل والشؤون االجتامعية والصحة واملرأة واألرسة   
براندنبورغ    

  

2العمود   
 
 
 
 
 

ماذا يقدم هذا الربنامج؟  

يتم تشجيع املواطنني األجانب يف دورات اإلندماج من خالل هذا الربنامج.  

ل لتعلم اللغة األملانية وإجراء اختبار اللغة املعرتف به رسميا ميكنكم التأه

.  A2/B1عىل املستوى   

ال يستطيع األطفال واملراهقني والبالغني الشباب الذين ما زالوا يذهبون 
املشاركة يف الربنامج.إىل املدرسة   

 
من ميكنه املشاركة يف الربنامج؟  

 

§)fGAsyl 55(األشخاص ذوي اإلقامة املؤقتة وفقا  •  

اإلقامة األشخاص الذين ميكثون يف البالد بناء عىل فرتة  •

(60a AufenthG§) وفقا  املؤقتة  

  األشخاص الذين ميلكون ترصيح إقامة وفقا •
(§23.1AufenthaltG)  

)25.5 AufenthaltG§( فيام يتعلق باالستحقاقات مبوجب 
قانون مخصصات طالبي اللجوء   

 
  اللغة األملانية؟ إىل أي مدى ميكن تعلم

 
مستويات؛  6ساعة، والتي ميكن دراستها يف  600تصل دورة اللغة حتى  

ساعة. يحدد االختبار الذي يتقدم له املتعلم  100يتكون كل منها من 
دة املستوى الذي يبدأ منه املتعلم دراسة اللغة. أخريا، يتم منح شها

.B1/A2معرتف بها رسميا من املستويات   
 

ما الذي سيتم متويله؟  
 

يورو يف املناطق  18تكاليف السفر بسعر ثابت وهي  •
يورو  يف املقاطعات. 39الحرضية و   

امتحان مستوى قبل بداية دورة اللغة والذي يحدد  تكاليف •
التصنيف الصحيح للمتعلم. هناك اختبار نهايئ يف مستوى 

B1/A2.  

 

تكلفة رعاية األطفال. املشاركة يف دورة اللغة  دعممالحظة: ال ميكن 

األملانية مجانية.  
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 البرنـامـج
 

•

•

• 

•

•

 الدورات
 

 هل  تتكلم 
األلمانية ؟   

 أنـا  أتعلم 
  األلمانية  

 أنـا  أتعلّم
األلمانية    

٬ وأنت ؟   

تعليم األلمانية للالجئيندورات ل  

 

 هل  تتكلم 
األلمانية ؟   



Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel, Havelland und 
Uckermark:

              Akademie Seehof GmbH      

Henning-von-Tresckow-Str. 2 – 13
14467 Potsdam

www.masgf.brandenburg.de

www.esf.brandenburg.de

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4العمود   
 

الهيئات التنسيقية:   
 

هناك أربع هيئات تنسيقية يف براندنبورغ التي ميكنها تقديم النصح 
تقديم امتحان املستوى، ومكان ومواعيد دروات واإلرشاد حول مكان 

اللغة القادمة.  
 

بريجنيتز، اوست بريجنيتز، أوبرهافال،  مقاطعةالهيئة التنسيقية يف 
-Kreise Prignitz, Ostprignitz(  هافيالند و اوكريماركت

Ruppin, Oberhavel, Havelland ,Uckermark:)  
 

) Akademie Seehof GmbH(أكادميية سيهوف   
 

Oksana Kalsow                   االتصال:   
o.kalsow@akademie-seehof.de اإللكرتوين: يدالرب   

هاتف:   03381 2099295  
فاكس:    03381 669913  

 
الهيئة التنسيقية يف مقاطعات مريكش اوديرالند، أودير  - شبغي -

-die Landkreise Märkischوبارنيم ومدينة فرانكفورت (
Oderland, Oder-Spree , Barnim sowie die kreisfreie 

Stadt Frankfurt:أأوو /(  

 
 -Fürstenwalder Aus( مركز فورستينفالدر للتدريب والتطوير

und Weiterbildungszentrum gGmbH(  

Babro Kluge                   االتصال:   
  b.kluge@fw.fawz.de اإللكرتوين: يدالرب 

هاتف:   03361 760170  
فاكس:    03361 760919  
    

 
الهيئة التنسيقية يف مقاطعات داما سربيوالد، ألب- إلسرت، -

أوبرسربيفالد الوزتز وشبغي -  die(نييس وكيسفري مدينة كوتبوس -
Landkreise Dahme-Spree, Elbe-Elster, 

Oberspreewald-Lausitz ,Spree-Neisse sowie die 
kreisfreie Stadt Cottbus :(  

 SBH Südost (املحدودة  4املؤسسة والحرف يف جنوب رشق 
GmbH  

 

 النصح والمشورة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4العمود   
 

الهيئات التنسيقية:   
 

هناك أربع هيئات تنسيقية يف براندنبورغ التي ميكنها تقديم النصح 
تقديم امتحان املستوى، ومكان ومواعيد دروات واإلرشاد حول مكان 

اللغة القادمة.  
 

بريجنيتز، اوست بريجنيتز، أوبرهافال،  مقاطعةالهيئة التنسيقية يف 
-Kreise Prignitz, Ostprignitz(  هافيالند و اوكريماركت

Ruppin, Oberhavel, Havelland ,Uckermark:)  
 

) Akademie Seehof GmbH(أكادميية سيهوف   
 

Oksana Kalsow                   االتصال:   
o.kalsow@akademie-seehof.de اإللكرتوين: يدالرب   

هاتف:   03381 2099295  
فاكس:    03381 669913  

 
الهيئة التنسيقية يف مقاطعات مريكش اوديرالند، أودير  - شبغي -

-die Landkreise Märkischوبارنيم ومدينة فرانكفورت (
Oderland, Oder-Spree , Barnim sowie die kreisfreie 

Stadt Frankfurt:أأوو /(  

 
 -Fürstenwalder Aus( مركز فورستينفالدر للتدريب والتطوير

und Weiterbildungszentrum gGmbH(  

Babro Kluge                   االتصال:   
  b.kluge@fw.fawz.de اإللكرتوين: يدالرب 

هاتف:   03361 760170  
فاكس:    03361 760919  
    

 
الهيئة التنسيقية يف مقاطعات داما سربيوالد، ألب- إلسرت، -

أوبرسربيفالد الوزتز وشبغي -  die(نييس وكيسفري مدينة كوتبوس -
Landkreise Dahme-Spree, Elbe-Elster, 

Oberspreewald-Lausitz ,Spree-Neisse sowie die 
kreisfreie Stadt Cottbus :(  

 SBH Südost (املحدودة  4املؤسسة والحرف يف جنوب رشق 
GmbH  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4العمود   
 

الهيئات التنسيقية:   
 

هناك أربع هيئات تنسيقية يف براندنبورغ التي ميكنها تقديم النصح 
تقديم امتحان املستوى، ومكان ومواعيد دروات واإلرشاد حول مكان 

اللغة القادمة.  
 

بريجنيتز، اوست بريجنيتز، أوبرهافال،  مقاطعةالهيئة التنسيقية يف 
-Kreise Prignitz, Ostprignitz(  هافيالند و اوكريماركت

Ruppin, Oberhavel, Havelland ,Uckermark:)  
 

) Akademie Seehof GmbH(أكادميية سيهوف   
 

Oksana Kalsow                   االتصال:   
o.kalsow@akademie-seehof.de اإللكرتوين: يدالرب   

هاتف:   03381 2099295  
فاكس:    03381 669913  

 
الهيئة التنسيقية يف مقاطعات مريكش اوديرالند، أودير  - شبغي -

-die Landkreise Märkischوبارنيم ومدينة فرانكفورت (
Oderland, Oder-Spree , Barnim sowie die kreisfreie 

Stadt Frankfurt:أأوو /(  

 
 -Fürstenwalder Aus( مركز فورستينفالدر للتدريب والتطوير

und Weiterbildungszentrum gGmbH(  

Babro Kluge                   االتصال:   
  b.kluge@fw.fawz.de اإللكرتوين: يدالرب 

هاتف:   03361 760170  
فاكس:    03361 760919  
    

 
الهيئة التنسيقية يف مقاطعات داما سربيوالد، ألب- إلسرت، -

أوبرسربيفالد الوزتز وشبغي -  die(نييس وكيسفري مدينة كوتبوس -
Landkreise Dahme-Spree, Elbe-Elster, 

Oberspreewald-Lausitz ,Spree-Neisse sowie die 
kreisfreie Stadt Cottbus :(  

 SBH Südost (املحدودة  4املؤسسة والحرف يف جنوب رشق 
GmbH  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4العمود   
 

الهيئات التنسيقية:   
 

هناك أربع هيئات تنسيقية يف براندنبورغ التي ميكنها تقديم النصح 
تقديم امتحان املستوى، ومكان ومواعيد دروات واإلرشاد حول مكان 

اللغة القادمة.  
 

بريجنيتز، اوست بريجنيتز، أوبرهافال،  مقاطعةالهيئة التنسيقية يف 
-Kreise Prignitz, Ostprignitz(  هافيالند و اوكريماركت

Ruppin, Oberhavel, Havelland ,Uckermark:)  
 

) Akademie Seehof GmbH(أكادميية سيهوف   
 

Oksana Kalsow                   االتصال:   
o.kalsow@akademie-seehof.de اإللكرتوين: يدالرب   

هاتف:   03381 2099295  
فاكس:    03381 669913  

 
الهيئة التنسيقية يف مقاطعات مريكش اوديرالند، أودير  - شبغي -

-die Landkreise Märkischوبارنيم ومدينة فرانكفورت (
Oderland, Oder-Spree , Barnim sowie die kreisfreie 

Stadt Frankfurt:أأوو /(  

 
 -Fürstenwalder Aus( مركز فورستينفالدر للتدريب والتطوير

und Weiterbildungszentrum gGmbH(  

Babro Kluge                   االتصال:   
  b.kluge@fw.fawz.de اإللكرتوين: يدالرب 

هاتف:   03361 760170  
فاكس:    03361 760919  
    

 
الهيئة التنسيقية يف مقاطعات داما سربيوالد، ألب- إلسرت، -

أوبرسربيفالد الوزتز وشبغي -  die(نييس وكيسفري مدينة كوتبوس -
Landkreise Dahme-Spree, Elbe-Elster, 

Oberspreewald-Lausitz ,Spree-Neisse sowie die 
kreisfreie Stadt Cottbus :(  

 SBH Südost (املحدودة  4املؤسسة والحرف يف جنوب رشق 
GmbH  

 

Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Barnim 
sowie die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder):

Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum gGmbH

Dahme-Spree, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und 
Spree-Neiße sowie die kreisfreie Stadt Cottbus:

          SBH Südost GmbH   

Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und die kreisfreien 
Städte Potsdam und Brandenburg an der Havel:

Euro-Schulen Berlin Brandenburg GmbH

ووشؤوونن ووززااررةة االعمل وواالشؤوونن ااإلجتماعيیة٬،   
برااندنبوررغغ االمرأأةة وواالعائلة في   

 
 قسم ااإلعالمم

 

eckedesign, Potsdam تصميم :

Kumbabali–fotolia.com تصوير:

 für das Wort Druck طباعة

 

  Für die Sprechblase Arabisch  عربي

 

Chromik Offsetdruck, Frankfurt (Oder)

400 كمية المطبوع :

2017

 
 قامت ووززااررةة االعمل وواالشؤوونن ااإلجتماعيیة٬،ووشؤوونن االمرأأةة وواالعائلة بتمويیل
 هھھھذاا االمطبوعع من أأمواالل االصندووقق ااإلجتماعي ااألوورربي ووبدعم مالي مـن

.برااندنبـوررغغ  
 

تعليم األلمانية للالجئيندورات ل  

 

 تصوير:
 عربي
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تقديم امتحان املستوى، ومكان ومواعيد دروات واإلرشاد حول مكان 

اللغة القادمة.  
 

بريجنيتز، اوست بريجنيتز، أوبرهافال،  مقاطعةالهيئة التنسيقية يف 
-Kreise Prignitz, Ostprignitz(  هافيالند و اوكريماركت

Ruppin, Oberhavel, Havelland ,Uckermark:)  
 

) Akademie Seehof GmbH(أكادميية سيهوف   
 

Oksana Kalsow                   االتصال:   
o.kalsow@akademie-seehof.de اإللكرتوين: يدالرب   

هاتف:   03381 2099295  
فاكس:    03381 669913  

 
الهيئة التنسيقية يف مقاطعات مريكش اوديرالند، أودير  - شبغي -

-die Landkreise Märkischوبارنيم ومدينة فرانكفورت (
Oderland, Oder-Spree , Barnim sowie die kreisfreie 

Stadt Frankfurt:أأوو /(  

 
 -Fürstenwalder Aus( مركز فورستينفالدر للتدريب والتطوير

und Weiterbildungszentrum gGmbH(  

Babro Kluge                   االتصال:   
  b.kluge@fw.fawz.de اإللكرتوين: يدالرب 

هاتف:   03361 760170  
فاكس:    03361 760919  
    

 
الهيئة التنسيقية يف مقاطعات داما سربيوالد، ألب- إلسرت، -

أوبرسربيفالد الوزتز وشبغي -  die(نييس وكيسفري مدينة كوتبوس -
Landkreise Dahme-Spree, Elbe-Elster, 

Oberspreewald-Lausitz ,Spree-Neisse sowie die 
kreisfreie Stadt Cottbus :(  
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Silvia Dammköhler                   االتصال:   

  Silvia.Dammkoehler@sbh-suedost.deاإللكرتوين: يدالرب 
هاتف:   03546 226119  

فاكس:    03546 226145  
 

الهيئة التنسيقية ملنطقة بوتسدام ميتلامرك، يف تيلتوف - فليمينج  -

وكريسفريين بوتسدام وبراندنبورغ آن دير هافيل   

)die Landkreise Potsdam-Mittelmark, Teltow-
Fläming, die kreisfreien Städte Potsdam 

،٬Brandenburg an der Havel(:  

برلني براندنبورغ املحدودة، مركز تدريب بوتسدام رشكة مدارس يورو 

)Euro-Schulen Berlin Brandenburg GmbH  

Stefan Bley / Yvonne Klabuhn                   االتصال:   
bley.stefan@eso.de اإللكرتوين: يدالرب   

 klabuhn.yvonne@eso.de  
هاتف:   0331 70444593  

فاكس:    0331 7049156  
 

 

 

 

 

 

 

 

باإلضافة إىل ذلك هناك عمودين   
 

من الصفحة األوىل� -  
 

دورات تعلم اللغة األملانية لالجئني يف براندنبورغ  
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