ھینبوونا زمانێ ئاملانی
تەمرینا زمان ،ھینبوونا
نرخان و ناسیارکرن
بابەت و تەمرینێن سەرخەت
) (Onlineژبۆ خوە-ھینبوونێ

www.integrationsfonds.at
www.sprachportal.at
وەرگەرا ڤێ پەلدانکێ ب  17زمانان ل ئادرەسا  www.sprachportal.atل بەر دەستە

خوە-ھینبوونا زمانێ ئاملانی

ھینبوونا زمانێ ئاملانی یەک ژ پێشمەرجێن سەرکەتنێ ژبۆ سازبوونا سەرکەتی دگەل جڤاکێ یە .ژ بڵی بەشداریا
چاالک د کورسێن ھینبوونا زمانێ ئاملانی دا ،بەرنامەیێن کەسانە و شەخسی ژبۆ فێربوونا زمان ژی دێ رۆلەکە
گرینگ د سەرکەتنا د وارێ ھینبوونێ دا ھەبە .ژ بەر ڤێ یەکێ « ،بنکەیا سازبوون دگەل جڤاکێیا ئۆتریشێ
(نەمسا)» ( )Austrian Integration Fundدەرفەتا بدەستخستنا بابەتێن فێرکاریێ یێن جووربەجوور ژبۆ
تەمرینا زمان و ئسپارتەکێن سەرخەت ( )Onlineژبۆ ھینبوونا دلخوازی ئانکو خوە-ھینبوونا زمانێ ئاملانی ژ بڵی
وێ یەکێ ،ھن بابەت و ماتەریال ژبۆ ئامادەتیا بۆنا ئەزموونێ ،ل مالپەرا خوەیا ب ناڤنیشانا
 www.sprachportal.atدابین کریە.

 : www.sprachportal.atتەمرینا سەرخەت یا بێپەرە
ماتەریالێن فێرکاریێ یێن ل بەر دەست

کلیپێن بالکێش (ھینبوونا ب ریا لیستنێ)

ڤیدیۆیێن ئانیامسیۆنا (خێزەفیلم) کورت کو رەوش و مەوقیا رۆژانە نیشان
ددن؛ ھەڤرێ دگەل تەمرینێن سەرخەت ب مەوقیا دیمەنی.

پۆدکەست

ئاست
A1–B1

پسپۆرتی

خوەندن
نڤیسین
گوھداریکرن

()Podcast

ئەڤ بەرنامەیێن رادیۆیی یێن باوەرپێکری پێکھاتی ژ ھەڤپەیڤینا دگەل وان
کەسانن کو چیرۆکا ژیانا خوە ڤەدبێژن؛ و ژ بڵی ڤێیا ،د ھەر یەک ژ ڤان
بەرنامەیان دا ،تەمرینێن سەرخەت ب مژارا تێکلدار ژی ھاتیە دانین.

ڤیدیۆیێن «ژیانا ئاسایی و نرخ»

ڤیدیۆیێن کورت دەربارێ ئاخافتنێن جووربەجوور و ھن زانیاری ل سەر نرخ و
مژارێن ناسیارکرنێ ب زمانێن عەرەبی و فارسی .تەمرینێن ئۆنلنەێن تێکڵیدانینێ.

A1–B2

گوھداریکرن

A1–A2

گوھداریکرن
خوەندن
نڤیسین

A1–A2

گوھداریکرن
خوەندن

وێنەیێن پانۆراما یێن 360°

وێنەیێن پانۆراما یێن دانووستاندنی کو بکارێنەر دکارن د نوقتەیێن
جووربەجوور ئێن وان دا بگەرن و پرسێن ڤێ بەشێ ببەرسڤینن ،گوھ بدن
دیالۆگان و نڤیسان بخوینن.

خزمەتێن دن ئێن سەرخەت ژ ماال وەشانێ یا ()Cornelsen
•تەمرینێن سەرخەت کو تەمامکەرێ سەتا پرتووکێن دەرسییێن بنگەھێن
(“ )”Pluspunkt Deutschو (“ )”Fokus Deutschژ ماال وەشانێیا
( )Cornelsenنە.
•کورتەفیلمێن تێکلداری ھەر بەشەکێ ژ سەتا پرتووکێن دەرسییێن
(“ )”Pluspunkt Deutschو (“.)”Fokus Deutsch
•ھن ڤیدیۆ ژبۆ سەتا پرتووکێن دەرسی یێن Pluspunkt Deutsch
ژیان ل ئۆتریشێ.

فێرکرنا پەیڤان

ڤیدیۆیێن کورت و مژاری ژبۆ تەمرینکرنا پەیڤێن بنگەھین و سەرەکە.

A1–B2

گوھداریکرن
خوەندن
نڤیسین

بابەت و بەھسێن چاپکری ژبۆ خوە-ھینبوونێ
ماتەریالێن فێرکاریێ یێن ل بەر دەست

ئاست

کۆڤارا پۆلێ„ :ھینبوونا زمانێ ئاملانی“

ئەڤ کۆڤار چار جاران د سالێ دا تێ وەشاندن و سپارش و ھەڤپاربوونا تێدا
بێپەرەیە و ب ریا ئادرەسا  www.sprachportal.atپێکانە .ھەر بابەتەک بۆ
مژارەکە تایبەت و تێکلداری وەالتێ ئۆتریشێ ھاتیە تەرخانکیرن و پێکھاتی ژ
تەمرینکرنا پەیڤان ،رێزمان ،خوەندن و نڤیسینا د ئاستێن سەرەتایی-ترە.

A1–A2

بابەت و ھیندەکاریێن ب مژارا ئۆتریشێ

کارنامەیێن بێپەرە ب مژارێن جووربەجوور ئێن تێکلداری چاندا ئۆتریشێ؛ د
ئاستێن جووربەجوور ئێن پسپۆرتیا زمانی دا( .ژ کەرەما خوە باال خوە بدە سەر
ڤێ خالێ :ژبۆ تەمرینێن دەڤکی ،تەیێ ھەوجەتی ب ھەڤریەکی ژبۆ ھینبوونێ
ھەبە).

پەیڤنامەیا وێنەیی

پەیڤنامەیەکە وێنەیی ب بکارانینا وێنەیێن رەنگییێن جووربەجوور ،پەیڤێن
نوو رشۆڤە دکە .ئەڤ پەیڤنامە پەیڤ و بێژەیێن بنگەھین ئێن بکارھاتی د ژیانا
رۆژانە یا ئۆتریشیان دا د چارچۆڤەکە مژاری ددە نیشاندان( .تو دکاری ڤێ
پەیجنامەیێ ب  € 4.99ژ دکانا ئینتەرنەتییا ( )ÖIFسپارش بکی).

A1–C1

پسپۆرتی

خوەندن
نڤیسی
خوەندن
نڤیسین
گوھداریکرن
ئاخافنت

ئامادەتی ژ بۆ ئەزموونا سازبوون دگەل جڤاکێ

ناسیاربوونا دگەل نرخ و رێزکێن ژیانا کۆمکی ،ھەر وھا ھینبوونا زمانێ ئاملانی ،ژ پێشمەرج و
پێدڤیێن سەرەکە یێن ژیانێ ل ئۆتریشێ نە.بنیاتا سازبوون دگەل جڤاکێ (ئەنتەگراسیۆن) ئا ئۆتریشێ ب
پالپشتیا چاڤکانیەکە زەنگین و مەزن ژ بابەتێن فێرکاریێ ،پشتەڤانیا پەنابەر و کۆچبەران د ریا ھەولدانا ژبۆ
بدەستخستنا ئامادەتیێ بۆنا بەشداریا د ئەزموونا سازبوون دگەل جڤاکێ دکە .ئەزموونێن شبھاندنێ و سەتەک
ژ پرسان تێکلداری پرسێن ئەزموونێن باوەرپێکری ژبۆ ئاستێن جووربەجوور ئێن پسپۆرتیا زمێن ل بەر دەسنت.

ماتەریالێن فێرکاریێ ژبۆ خوە-ئامادەکرنا ژبۆ ئەزموونێ
ماتەریالێن فێرکاریێ یێن ل بەر دەست

ئاست

ئەزموونێن شبھاندنا سەرخەت

شبھاندنا سەرخەت ئا بەشا نڤیسکی یا فۆرمەتێن ژێرێ ژەزموونا زمانا بنیاتا
سازبوون دگەل جڤاکێ (ئەنتەگراسیۆن) ئا ئۆتریشێA1-FFÖ, ÖIF-A2, DTÖ, :
 ÖIF-B2و ئەزموونێن سازبوون دگەل جڤاکێ (ئەنتەگراسیۆن) یێن .A1-B1
ئەنجامێن ئەزموونێ دێ بلەز ژبۆ تە بێن نیشاندان.

A1–B2

ئەزموونێن منوونە و ئەزموونێن مۆدەلێ

بئەزموونێن منوونە و ئەزموونێن مۆدەل تام وەکە ئەزموونێن راستەقینن و
ب ئاوایێ بێپەرە ب ریا ئادرەسا  .www.sprachportal.atژبۆ داخستنێ ل بەر
دەسنت .ئەزموونا مۆدەلێ پێکھاتی ژ ھن میناکان ژبۆ تەمرینا نڤیسین و بەشا
دەڤکییا ئەزموونێ نە .ژ کەرەما خوە باال خوە بدە سەر ڤێ یەکێ :د ڤێ
ئەزموونێ دا ،ھەوجەتی ب ھەڤریەکی ھینبوونێ ئان کەسانە کو بەشا
نڤیسکی سەرەراست بکە ھەیە.

لیستەیا پرسێن تێکلداری زانستا خوەندەکار دەربارێ نرخ و
مژارێن ناسیارکرنێ

A1–B2

ژ ڤێ سەتا پرسان پێکھاتی ژ پرسێن ئەزموونێن باوەرپێکری نە و ژبۆ بدەستخستنا
ئامادەتیێ بۆنا بەرسڤدانا بۆ پرسێن تێکلداری نرخ و مژارێن ناسیارکرنێ د ئەزموونا
سازبوون دگەل جڤاکێ یا  A1-B1دا ب کار تێن.

A1–B1

ئەڤ پەیڤنامە بێژەیێن دژوار ئان خوەجھی ئێن ئۆتریشێ دەربارێ پرسێن تێکلداری
نرخ و مژارێن ناسیارکرنێ ب  49زمانان رابەر دکە.

A1–B1

پەیڤنامەیا تایبەت ئا پرسێن تێکلداری نرخ و ناسیارکرن

بەرنامەیا سەر ژیرەفۆنێ (تەلەفۆنا ژیر) ناڤێ بەرنامەیێ:

“”Meine Integration in Österreich

ئەڤ بەرنامەیا «بنکەیا سازبوون دگەل جڤاکێیا ئۆتریشێ» ژبۆ فێرخوازێن زمان د
ئاستێن جووربەجوور ئێن ھینبوونا زمێن دا ،ھن لێزانینان ل بارا نرخێن جڤاکی
رابەر دکە و پشتا وان د ریا بدەستخستنا ئامادەتیێ بۆنا بەشداریا د ئەزموونا
سازبوون دگەل جڤاکێ (ئەنتەگراسیۆن) دگرە.

A1–B1

پسپۆرتی

خوەندن
گوھداریکرن

خوەندن
گوھداریکرن
ئاخافنت
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ئەم کیژان کورسێن فێرکرنا زمانێ ئاملانی ببژێرن؟

 ژ کەرەما خوە دگەل یەک ژ ئۆفیسێن بنکەیا سازبوون دگەل،ھەکە کورسێن فێرکرنا زمانێ ئاملانی مەراق دکی
:جڤاکێ یا ئۆتریشێ کو د دەوامێ دا ھاتنە رێزکرن بکەڤە تێکڵیێ و ب وان را بشێورە

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

ھینبوونا بباندۆرا زمانێ
ئاملانی ل مالێ و د سەفەرێ دا
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پۆرتاال سەرخەت ئا  www.sprachportal.atب ئاوایێ شەڤ و رۆژی ژبۆ رابەرکرنا
خزمەتێن فێرکرنا زمانێ ئاملانی ب ئاوایێ بێپەرە ئامادە یە .ھەژامرەکە زێدە یا تەمرین ،ڤیدیۆ و
پۆدکەست ژی ب ئاوایێ بێپەرە ل بەر دەستێ تە نە و تو ژ ھەر دەرێ ،ھەتا ب ژیرەفۆنا خوە
(تەلەفۆنا دەستان) دکاری وان ب دەست بخی .ئانھا بجەربینە و زمانێ ئاملانی ھین ببە!
ھەژمارا تێکڵیا تایبەتwww.sprachportal.at | +43 (1) 715 10 51-250 :
خزمەتێن بنیادا سازبوونا دگەل جڤاکێ (ئەنتەگراسیۆن) یا ئۆتریشێ ب هەڤکاریا ئەنستیتوویا ئۆتریشێ و سەرۆکوەزیرێ فەدەرال ئێ ئۆتریشێ

