
 

تعلیم فنی، صنعتی و تجاری شگاهآموز  
محدود لیتسئوبا م  

 

fuwe 
www.fuwe.de 

 به آلمان خوش آمدید

 

آلمانی زبان دوره های مقدماتی  
 

.جویانهای زبان آلمانی برای پناهدوره   

 برای ورود به جامعه 

 در حین شرکت در این کالس ها، از کودکان مراقبت می شود

 

 اطالعات تماس:

 
                                     :Goch                                                                           

Neustraße 46, 47574 Goch 

      +49 2823 92890 0   تلفن:

                                    info@fuwe.de   ایمیل: 

                                                                            :Cologne 

                             Weißhausstraße 23, 50939 Cologne 

  تلفن: 36 16978 221 49+                                                 

                                                            info@fuwe.de ایمیل:   

                                          :Herne 

Kirchhofstraße 5, 44623 Herne  

              +49 2323 39907 0 تلفن:     

                   info@fuwe.de   ایمیل: 

                                                     :Krefeld    

Neue Linner Straße 73, 47799 Krefeld 

                        +49 2151 76391 70    تلفن: 

                                info@fuwe.de   ایمیل: 

 

 پارکینگ در همه جا موجود است

 

www.fuwe.de 

mailto:info@fuwe.de
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مهاجران در تالش آنها برای موفقیت در کالس های زبان است. هدف ما پشتیبانی  

 
مندگروه های هدف  

 
ندارند المانیافرادی که مهارت های کاربردی در زبان   

 
 شرایط پذیرش

 

 
اجازه اقامت موقت یا سندی در تأیید درخواست پناهندگی از سوریه، عراق، ایران یا 

 اریتره

  

07.12.2015 تا   30.12.2015 :شروع تاریخ   

 

 

  از طریق تماس با این شماره  می توانید اطالعات بیشتر را

   02151 -7639170    کسب کنید:

و شناخته شده به عنوان یک آژانس آموزشی منطبق با  تأیید  

AZAV/DIN EN ISO 9001 

 

(دقیقه می باشد  ۴۵برابر با  ساعت تدریسیک )ساعت تدریس  320ن: مدت زما  

 ثبت نام هر زمان ممکن است.  

امکان پذیر خواهد بود. جداگانه وقت مشاوره و راهنمایی   

 www.fuwe.de 

 راهکارکمک به پناهجویان در مسیر زندگی جدید 

عالقه مندی های زنان و مردان، فرهنگی و ،اجتماعیشرایط درنظرگرفتن و درک  

، جلوگیری از بروز سازندهتفاوت های فردی، ایجاد یک فضای  به صحیحارزش گذاری 

د.در دستور کارما قرار دار فرصت های برابر، ایجاد ،اعیتبعیض های اجتم  

 

 اهداف ما

 

یهکسب مهارت های اولآشنایی با زبان برای   
زبان محاورهو   

زندگی روزمره در آلمان آشنا می کنیم و آنها را  واقعیت ما افراد را با شرایط و

.سازیمبرای روبرو شدن با شرایط بعدی آماده می   

 

  هیچ هزینه ای دریافت نمی شود

پرداخت می شود مدرفت و آتحصیلی و  لوازمهزینه   

بعدازظهریا  زمان کالس: صبح   

 حال همین در و کند می تالش یکپارچگی حفظ زمینه در روزانه فووه تیم

دهد می قرار نظر تحت کامل طور به نیز را متقاضی افراد زندگی شرایط  

 

تعلیم فنی، صنعتی و تجاری شگاهآموز  
محدود ولیتمسئ با  

 

fuwe 
www.fuwe.de 

 به آلمان خوش آمدید

آلمانی زبان دوره های مقدماتی   
 

جویان.دوره های زبان آلمانی برای پناه  

  برای ورود به جامعه

 

جویان.دوره های زبان آلمانی برای پناه  

 

 دوره های مقدماتی

 برای پناهجویانی که قصد ماندن دارند

 

(1A)  
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