فێربوونی ئەڵامنی

مەشقی زمان ،فێربوون
دەربارەی بایەخ و ئاڕاستەکان
)ڕاهێنانی سەرهێڵ و مەتریاڵەکان (بابەتەکان
بۆ خۆفێرکردن

www.integrationsfonds.at
www.sprachportal.at
وەرگێڕانەکانی فؤلدەر بە  ١٧زمان بەردەستە لە ڕێگەی www.sprachportal.at

فێربوونی ئەڵامنی بەتەنیایی

فێربوونی زمانی ئەڵامنی پێشەکییەکە بۆ سەرکەوتنی ئاوێتەبوون .لەپەنا بەشداربوونی چاالک لە کۆرسی
فێربوونی زمانی ئەڵامنیدا ،دەسپێشخەری تاکەکەسی و فێربوونی ئەڵامنی بەشیوەی خۆفێرکردنیش یارمەتییەکی
زۆر دەدات بۆ دەرئەنجامی سەرکەوتوانە لە فێرکاریەکە .هەربۆیە سندووقی ئاوێتەبوونی نەمسایی
دەسپێگەیشتنن بە مەتریالی جۆراوجۆر بۆ ڕاهێنان و فێرکاری سەرهێڵ بەشێوەی خۆفێرکردن بۆ زمانی ئەڵامنی
دەستەبەر کردووە ،جگە لە ،مەتریاڵەکانی مەشقکردنی تاقیکاری ،لەسەر ماڵپەڕی .www.sprachportal.at

 : www.sprachportal.atڕاهێنانی بەخۆڕایی سەرهێڵ
مەتریاڵە(بابەتە) بەردەستەکان

ئاستەکان

شارەزایی

کورتە ڤیدیۆی ئەنیمەیشن بۆ دۆخە ڕۆژانەکان پیشان دەدات ،هاوڕێ لەگەڵ
مەشقکردنی سەرهێڵی پەیوەندیدار.

A1–B1

خوێندنەوە
نووسین
گوێگرتن

A1–B2

گوێگرتن

پارچە ڤیدیۆکانی دوودل (فێربوون بە یاریکردن)

پادکاستەکان (دەنگ و ڤیدیۆی ئینتەرنیتی)

ئەم بەرنامە بڕواپێکراوانەی ڕادیۆیی بریتی لە گفتوگۆکردن لەگەڵ کەسانیک
کە چیرۆکی خۆیان دەگێڕنەوە :بە لەجۆگرتنی مەشقکردنەکانی سەرهێڵی
پەیوەندیدار بە هەر بەرنامە.

ڤیدیۆیەکانی «ژیانی ڕۆژانە و بەهاکان»

کورتە ڤیدیۆکان لە چەندین کردەوەی گوفتاری و زانیاری تایبەت بە سەردێڕی
بایەخ و ئاڕاستەکان بە زمانی عەرەبی و فارسی مەشقەکانی پەیوەندیداری
سەرهێڵ.

A1–A2

وێنە پانۆرامیەکانی °360

پەیوەندی ڕاستەوخۆی دووالیانەی پانۆراما کە بەکارهێنەران دەتوانن لە
ئاراستەی جۆراوجۆردا بیجووڵێننەوە ،بۆ وەاڵمدانەوەی پرسیارەکان ،گوێگرتن
بە دیالۆگەکان و خوێندنەوەی زانیارییە نوورساوەکان.

A1–A2

خزمەتگوزارییەکانی سەرهێڵی زیادەی خانەی
باڵوکردنەوەیی کەرنەلسەن

•مەشقی سەرهێڵی تەواوکەری بۆ کۆمەڵە کتێبی سەرەکی “Pluspunkt
 ”Deutschو“ ”Fokus Deutschلە خانەی باڵوکردنەوەی کەرنەسلەن
•کورتە فیلم پەیوەندیدار بە هەر بەشێک لە کۆمەڵە کتێبەکانی Pluspunkt
 Deutschو . Fokus Deutsch
•ڤیدیۆکان تایبەت بە کۆمەڵە کتێبی
Pluspunkt Deutsch. Leben in Österreich

ڕاهێنانی زمانەوانی

ڤیدیۆیەکانی کورت ،تایبەت بەبابەتێکی سەرەکی بۆ مەشقپێکردنی پێویست و
بنەڕەتی زمانەوانی.

A1–B2

گوێگرتن
خوێندنەوە
نووسین
گوێگرتن
خوێندنەوە

گوێگرتن
خوێندنەوە
نووسین

مەتریاڵە پرینتکراوەکان بۆ خۆفێرکاری
مەتریاڵە(بابەتە) بەردەستەکان

ئاستەکان

گۆڤاری پۆل»Deutsch lernen « :

ئەم گۆڤارە چوارجار لەساڵدا باڵودەکرێتەوە و دەکرێ بەخۆرایی داواکرێت و
بەشداری بکەیت لە  .www.sprachportal.atهەر ژمارەیەک تایبەت کراوە بە
بابەتێک کە تایبەتە بە نەمسا و بریتییە لە کۆمەڵە وشە ،ڕێزمان ،ڕاهێنانەکانی
تایبەت بە خوێندنەوە و نووسینی ئاستی نزمرتی لێهاتوویی.

مەتریاڵەکانی تەرکیزکردن لەسەر نەمسا

پەڕەی کاری خۆرایی لەسەر ژمارەیەک بابەتی تایبەت بە کلتووری نەمسا لە
ئاستی جیاوازی شارەزایی زمان( .تکایە تێبینی بکە :پێویستت بە هاوڕێیەکی
فێربوونە بۆ مەشقکردنی زارەکی).

فەرهەنگی وشەی وێنەیی

فەرهەنگێکی وێنەیی ،وشەکان رووندەکاتەوە بەبەکارهێنانی چەندین وێنەی
ڕەنگکراو .فەرهەنگەکە وشە و دەستەواژە سەرەکییەکان لە ژیانی ڕۆژانەی
نەمسا بەکاردەهێرنێن بەشێوەی پێکهاتەی تایبەت دەنەخشێنێت (دەکرێ داوا
بکرێت لە ماڵپەڕی فرۆشگایی  ÖIFبە نرخی  4.99یۆرۆ)

A1–A2

A1–C1

شارەزایی

خوێندنەوە
نووسین
خوێندنەوە
نووسین
گوێگرتن
)قسەکردن(

ئامادەکاری بۆ تاقیکاریی ئاوێتەئاوێتەبوون

تێگەیشنت دەربارەی بەها و یاساکانی ژیان لەگەڵ یەکدی بەهەمان ڕێژەی فێربوونی زمانی ئەملانی زەروورە
بۆ ژیان ژیان لە نەمسا .بە پشتبەسنت بە حەوزێکی گەورە لە مەتریالەکان ÖIF ،پشتگیری لە پەنابەران و
کۆچبەران دەکات بۆ هەوڵدانیان بۆ ئامادەکاری بۆ تاقیکاریی ئاوێتەئاوێتەبوون .تاقیکارییەکانی ڕاستەوخۆ و
کۆمەڵە پرسیارەکان بە لەخۆگرتنی پرسیارەکانی تاقیکاریی ڕاستەقینە بۆ ئاستە جیاوازەکانی شارەزایی زمانی
دەکرێ بەردەست بن.

مەتریاڵەکانی ئامادەکاریی تاقیکاری
مەتریاڵە(بابەتە) بەردەستەکان

ئاستەکان

ڕاستەوخۆی سەرهێڵی بەشی نوورساوی فۆڕماتی تاقیکاری زمانی ÖIF : A1-FFÖ,
 ÖIF-A2, DTÖ, ÖIF-B2و تاقیکارییەکانی یەپارچەکردنی  .A1-B1دەرئەنجامەکان

A1–B2

تاقیکارییەکانی ڕاستەوخۆی سەرهێڵ

یەکسەر پیشان دەدرێن.

منوونە تاقیکارییەکان و تاقیکارییەکانی مۆدێل

منوونە تاقیکارییەکان و تاقیکارییەکانی مۆدێل ئاوێنەیەکن لە تاقیکارییەکانی
ڕاستەقینە و بەردەسنت بۆ داگرتنی بەخۆرایی لە .www.sprachportal.at
تاقیکارییەکانی مۆدێل هەروەها منوونە دەستەبەر دەکەن بۆ ئەرکەکانی نووسین
و بەشی زارەکی تاقیکارییەکە( .تکایە تێبینی بکە :ئەم کارە پێویستی بە هاوڕێیەکی
فێربوونە یان کەسێک کە بەشە نوورساوەکان ڕاست بکاتەوە).

لیستەیەک لە پرسیارەکانی تایبەت بە زانستی بەهاکان و
ئاڕاستەکان (نۆڕمەکان)

ئەم کۆمەڵەیە لە پرسیارەکان بریتین لە پرسیارەکانی تاقیکارییەکانی ڕاستەقینە بۆ
پرسیارەکانی تایبەت بە بەها و ئاڕاستەی تاقیکارییەکانی ئاوێتەئاوێتەبوون . A1-B1

فەرهەنگۆکێکی تایبەت بە پرسیارەکانی بەهاکان و ئاڕاستەکردن

فەرهەنگۆکەکە وەرگێڕانێکی دژوار یان دەستەواژەی تایبەت بە نەمسایی لە
پرسیارەکانی بەها و ئاڕاستەکردن دەستەبەر دەکات بە  49زمان.

A1–B2

A1–B1

A1–B1

ن
تەلەفۆ� زیرەک(مۆبایل)
ئە�
پ

“”Meine Integration in Österreich

ئەپی  ÖIFزانستێک لە بەهاکان لە ئاستە جیاوازەکانی شارەزایی زمان دەستەبەر
دەکات و پشتگیری دەکات لە ئامادەکاری تاقیکاری ئاوێتەیی.

A1–B1

شارەزایی

خوێندنەوە
گوێگرتن
خوێندنەوە
گوێگرتن
قسەکردن
نووسین

بەشداریکردن لە کام کۆرسی ئەڵامنی؟

 تکایە ڕاوێژ بکە لەگەڵ یەکێک لە نووسینگەکانی سندووقی،ئەگەر حەزت لە کۆرسی زمانی ئەڵامنییە
.ئاوێتەبوونی نەمسایی
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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Österreichischer Integrationsfonds, Schlachthausgasse 30, 1030 Wien,
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Besuchen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/integrationsfonds
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پۆرتاڵی سەرهێڵی  www.sprachportal.atخزمەتگوزاریی خۆڕایی فێربوونی زمانی
ئەڵامنی دەستەبەر دەکات لە هەر کاتێکدا؛ بە لەخۆگرتنی ژمارەیەکی زۆر مەشق ،ڤیدیۆ و
پادکەستەکانی بە خۆڕایی  -لەهەرشوێنێک ،تەنانەت لە مۆبایلەکەتدا .هەوڵێک بدەو و هەر
ئێستا ئەڵامنی فێربە!
www.sprachportal.at | Hotline: +43 (1) 715 10 51-250
خزمەتگوزاری هاوکاری دارایی تەواوکاری نەمسایی بەهاوکاری کردن لەگەڵ ئینستیتوتی ئۆسرتیچ و باڵوێزخانەی فیدڕاڵی

