املاين زده کړه

د ژبې مترین ،د ارزښتونو
زده کړه او الرموندنه
انالین مترینونه او د
ځان رسه زده کړې توکي

www.integrationsfonds.at
www.sprachportal.at
.کې شتون لري  www.sprachportal.atدغه معلومات په  ۱۷ژبو په

په خپله یا ځان رسه د املاين زده کړه

د املاين ژبې زده کړه د یو بشپړ ادغام بنسټ دی .ځان رسه پېل او خپولواکه املاين زده کړه ،رسبېره پر دې
املاين ژبې کورس کې فعاله ګډون د ژبې په زده کړه کې د پام وړ ونډه لري .د همدې دپاره او اي ایف ÖIF
د املاين ژبې د زده کړې بېاللېل متریني توکي او انالین مترینونه د خپلواکې زده کړې په پار او همدارنګه د
ازموینې دپاره د چمتووايل توکي په  www.sprachportal.atکې برابر کړي.

 : www.sprachportal.atوړیا انالین-مترینونه
پوړ

وړاندیز

وړتیا

لنډ خوځنده یا انیمیشن ویډیوګانې چې ورځنۍ کیسې ښایي.
او وروسته له هغې اړونده انالین مترین.

A1–B1

لوستل
لیکل
اورېدل

پدې کره رادیوي پروګرام کې وګړي خپلې کیسې په مرکو کې کوي.
او دلته بیا د هر پروګارم دپاره مترین هم شته.

A1–B2

اورېدل

A1–A2

لوستل
لیکل
اورېدل

A1–A2

لوستل
اورېدل

ډوډل کلېپونه (زده کړه د لوبو په توګه)

پوډکاسټ

ویډیوګانې (ورځنی ژوند او ارزښتونه)

کپه عميل مېدان کې د ژبې د ارزښتونو په اړه د معلوماتو او
په عريب ،فاريس ژبې د الرموندنې په تړوا لنډې ویډیوګانې .او وررسه اړونده
انالین-مترینونه.

 ۳۶۰درجې پانوراما عکسونه

هغه پانوراما عکسونه چې کاروونکی کوالی يش چې پکې وګرځي ،سوالونه
ځواب کړي ،محاورې واوري او معلومايت لیکنې ولويل.

لخوا ورزیاتې کړای شوي انالین وړاندیزونه

Verlages

•د  Cornelsen Verlagesلخوا د  Pluspunkt Deutschاو
 Fokus Deutschکورسونو لړۍ لپاره ورزیاتې کړای شوي انالین مترینونه .
•د  Pluspunkt Deutschاو  Fokus Deutschکتابونو د څپرکېو په
اړه لنډ فلمونه.
•د  Pluspunkt Deutschکتابونو لړۍ په اړه ویډیوګانې .ژوند
په اوترېش کې

د لغتونو یا وییو روزنه

لنډ ،د موضوع-اړوند ویډیوګانې د لومړين اړینو لغتونو د مترین دپاره

A1–B2

لوستل
لیکل
اورېدل

د ځان رسه زده کړې دپاره چاپشوي توکي
پوړ

وړاندیز

د ښوونې مجله (املاين زده کړه)

دغه کتابجه په کال کې  ۴ځله خپرېږي او د
وېبپانې له الرې ترالسه کولو دپاره ګډون هم وړیا ده .هره ګڼه یې په اوترېش
کې یوې ځانګرې موضوع ته ټاکل شوې ده چې پکې لغتونو یا وییي ،ګرامر،
لوست او د لیکلو مترینونه په ټیټه کچه شتون لري.
www.sprachportal.at

توکي چې په اوترېش مترکز کوي

وړیا کاري پاڼې یا ورکشیټونه د ډېرو اوترېيش کلتوري موضوع ګانو په اړه ،
د ژبې د بېالبېلو پوړونو لرونکو دپاره( .نوټ :د خربو کولو مترین دپاره تاسو
یو ملګري/ملګرې ته اړتیا لرئ)

انځوریز سیند (قاموس)

دغه انځوریز سیند وییي (لغتونه) د ډېرو رنګینو رسمونو په توګه ترشیح کوي.
په اوترېش کې د ورځني ژوند دپاره اړین ویيي او عبارتونه د موضوع ګانو رسه
په تړاو جوړ شوي دي( .دغه سیند د )OIF Webshopاو اي ایف وېب شاپ (
څخه د  ۴،۹۹یورو په بیه ترالسه کېدای يش).

وړتیا

A1–A2

لوستل
لیکل

A1–C1

لوستل
لیکل
اورېدل
)خربې کول(

د ادغام د ازموینې دپاره چمتووالی

په اوترېش کې د ګډ ژوند د اصولو او ازښتونو پوهه او داملاين ژبې زده کړه د ژوند دپاره اړین
رشطونه دي .او اي ایف کډوالو او بهرنيو رسه د ادغام د ازموینې دپاره د چمتووايل په برخه کې د ډېرو
توکو په وړاندې کولو رسه مالتړ کوي  .د متریني ازموینو او پوښتنلیکونو رسه د ازموینې کره پوښتنې د ژبې
د بېالبېلو پوړونو دپاره شته دي.

ازموینې ته د چمتووايل توکي
وړاندیز

پوړ

انالین متریني ازموینې

د او اي ایف د ژبې د ازموینې د  ,A1-FFÖ, ÖIF-A2, DTÖ, ÖIF-B2بڼو
د لیکنۍ برخې انالین منونې او ادغام د ازموینو له  A1تر  B1پورې .پایلې یې په
سمدستي توګه ښکاره کیږي.

A1–B2

بېلګې او ماډل ازموینې

بېلګې او ماډل ازموینې په وړیا توګه له  .www.sprachportal.atڅخه
ښکته کولو دپاره شته دي .دوي د اصيل ازموینو په ډول جوړ شوي دي .ماډل
ازموینې د لیکنۍ بېلګو رسه د ژبني برخې ازموینې هم وړاندې کوي.
(پاملرنه :ددې دپاره تاسو د زده کړې یو ملګري ته اړتیا لرئ یا چې یو څوک وي چې
ستاسو په لیکنۍ برخه کره کتنه وکړي)

د لُورموندنې او ارزښتونو د پوهې په اړه پوښتنلیکونه

A1–B2

پدې پوښتنلیکونو کې د کره ازموینو پوښتنې چې د ارزښتونو او لورموندنې دپاره
پکې له پورې د ادغام د ازموینې د پوښتنو چمتووالی دی ،شتون لري.

A1–B1

پدې لړلیک کې تاسو دلورموندنې او ارزښتونو له پوښتنو د مشکلو یا
اوترېيش ترمونو ژباړه په  ۴۹ژبو کې موندلی شئ.

A1–B1

د لورموندنې او ارزښتونو د پوښتنو لړلیک

د ځیرک ټېلیفون یا سامرټفون اپ

“”Meine Integration in Österreich

د  ÖIF-Appتاسو ته د ژبې د بېالبېلو پوړونو دپاره ارزښتناکه پوهه
وړاندې کوي چې کوم تاسو رسه د ادغام د ازموینې دپاره په چمتووايل
کې مرسته کوي.

A1–B1

وړتیا

لوستل
اورېدل
لوستل
اورېدل
خربې کول
لیکل

د املاين کورسونو په اړه مشوره

 نو تاسو کوالی شئ چې د او اي ایف اوترېش فنډ له الندې، که چېرې تاسو املاين کورسونو ته لېوالتیا لرئ
.لیکل شویو پتو مشوره واخلئ
Integrationszentrum Tirol
Lieberstraße 3
6020 Innsbruck
+43 512/56 17 71
tirol@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Wien
Landstraßer Hauptstraße 26
1030 Wien
+43 1/715 10 51
wien@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Niederösterreich
Kugelgasse 8
3100 St. Pölten
+43 2742/265 27-480
niederoesterreich@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Oberösterreich
Weingartshofstraße 25
4020 Linz
+43 732/78 70 43
oberoesterreich@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Burgenland
Thomas Edison Straße 2; Bauteil 2/
1. Obergeschoss
7000 Eisenstadt
+43 2682/653 29-420
burgenland@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Salzburg
Inge-Morath-Platz 18
5020 Salzburg
+43 662/87 68 74
salzburg@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Vorarlberg
Bahnhofstraße 10
6900 Bregenz
+43 5574/434 87
vorarlberg@integrationsfonds.at

Integrationszentrum Steiermark
Reitschulgasse 19
8010 Graz
+43 316/84 17 20
steiermark@integrationsfonds.at
Integrationszentrum Kärnten
10. Oktoberstraße 15
9020 Klagenfurt
+43 463/50 37 81
kaernten@integrationsfonds.at

www.integrationsfonds.at
www.sprachportal.at
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Besuchen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/integrationsfonds

په کور کې او پر الرې په بشپړه
توګه د املاين ژبې زده کړه

och
Jetzt n r
h
me n
e
b
Ü ung

دغه انالین پورټل  www.sprachportal.atپه هرې ګړۍ کې د املاين ژبې د زده کړې وړیا
خدمتونه وړاندې کوي .ډېر شمېر مترینونه ،ویډیوګانې او د زده کړې پوډکاسټونه په وړیا
توګه ترالسه کوالی شئ ،او دا په موبایل ټېلیفون کې هم شونی دی .همدا اوس یې وګورئ او
املاين زده کړئ.
www.sprachportal.at | Hotline: +43 (1) 715 10 51-250
د اوترېش د ادغام فنډ خدمت د اوترېش انسټیټیوټ او د صدراعظم ادارې په همکارۍ رسه

