
 

شركة ذات مسؤولیة مححدة  للتقنیة والتعلیم والتدریب الصناعي 
 والتجاري

fuwe 
www.fuwe.de 

 مرحبا بكم فى ألمانیا
 

 الدورات أألولیة للغة أأللمانیة
 

 دورات تعلم اللغة األلمانیة لالجئین دعم التكامل  الموجھ 

 

 یمكن ضمان رعایة األطفال أثناء المشاركة فى الدورات

 

 أإلتصال
 

Goch جوش :     
                                              Neustraße 46, 47574 Goch 
 التلیفون :0 92890 2823 49+                                                

                                            info@fuwe.de البرید أإللیكترونى    

                                                                        Köln :كولونیا 
                                   Weißhausstraße 23, 50939 Köln 
  التلیفون :36 16978 221 49+                                               

                                          info@fuwe.deالبرید أإللیكترونى :      

                                Herne ھیرنھ:  
Kirchhofstraße 5, 44623 Herne  
 التلیفون : 0 39907 2323 49+         
  info@fuwe.deالبرید أأللیكترونى :    

                                         Krefeld : كیرفیلد   
Neue Linner Straße 73, 47799 Krefeld 
  التلیفون : 70 76391 2151 49+                    
               info@fuwe.deالبرید أإللیكترونى :     تتوفر مواقف للسیارات في جمیع المواقع 

www.fuwe.de 
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والتدریب الصناعي  شركة ذات مسؤولیة مححدة  للتقنیة والتعلیم
 والتجاري

fuwe 
www.fuwe.de 

 مرحبا بكم فى ألمانیا
 الدورات أألولیة للغة أأللمانیة 

 
 دورات تعلم اللغة األلمانیة لالجئین دعم التكامل  الموجھ 

 

www.fuwe.de 

A 1 مھیدیة  الدورة الت  
 لطالبي اللجوء بغرض أإلستمرار فى البقاء  

 اكتساب الخبرة لتحدید أإلتجاھات األولیة 
 االتصاالت / عبارات و إصطالحات مفیدة

نحن نساعد عمالئنا على التعرف و التعایش معحاالت وظروف 
   الحیاة الیومیة في ألمانیا  و نقدم النصیحة المخلصة  فى ھذا

الصد                                                                   
                                           

 

                 * ال یوجد أي تكلفة ( مجانا )

یتم تغطیة تكالیف المواد التعلیمیة ونفقات السفر*   

     * ألجدول الزمني الیومي: صباحا / بعد الظھر

مع التفھم الكامل لكل الظروف الحیاتیة لعمالؤنا  فإ ن فریق  یسعى یومیا 

FUWEلتحقیق أإلندماج الناجح  العمل التابع ل   

 

 دورات تعلم اللغة األلمانیة لالجئین دعم التكامل  الموجھ 

 
 إدارة التنوع

التقدیر اإلیجابي للفروق و التباین بین  مواقف الحیاة المختلفة ومصالح النساء والرجال، 

أألفراد  ، بغرض الوصول إلى إلى جو عام إیجابى منتج  لمنع التمییز االجتماعي لألقلیات 

ى إلیھ و تأخذه فى أإلعتبار بصفة و بغرض تحسین الفرص المتكافئة  فى إطار ما تسع

FUWE GmbHیومیة إدارة الشركة ذات المسؤولیة  المحددة       

 أألھداف  

 
ھدفنا ھذا یتحقق من خالل تقدیم الدروس فى اللغة أأللمانیة لألجانب  االجانب تعلیم اللغة 

جھود النجاح و التكامل . الحیة من خالل تواجد المواطنین و المواطنات معھم لدعم  

 المجمعات المستھدفة  

 أألشخاص أللذین لیس لدیھم درایة كافیة باللغة أأللمانیة  

 شروط قبول أإللتحاق  

 
 

الحصول على شھادة أو تصریح بحق البقاء ( أإلقامة ) كالجئین و 
 الجئات و ذلك من سوریا و العراق و إیران أو من أریتریا 

 

: الحصول على معلومات إضافیة من خالل أإلتصال التلیفونى على رقم یمكن 
021517639170 

 
  مؤسسة تعلیمیة مجازة و مصدق علیھا طبقا للشروط الواردة فى 

AZAV/DIN EN ISO 9001 

دقیقة ) 45ىحصة دراسیة ( الحصة الدراسیة الواحدة مدتھا تبلغ 320مدة الدراسة تبلغ    

 أإللتحاق بصفة فردیة  

 أإلتفاق على المواعید بصفة فردیة  

 

 

30.12.2015إلى  07.12.2015تاریخ البدایة : أعتبارا من   
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