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آشنایی مقدماتی و آموزش
ارزشها به پناهجویان بایرن

ما را میشناسید؟
DAA Deutsche Angestellten-Akademie
(آکادمی کارمندان آلمان) در تمام کشور به ارائه فعال
آموزشهای حرفهای میپردازد و از سوی
( Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
( )BAMFاداره مهاجرت و پناهجویان) دارای مجوز
است.
ما روی نیازهای فردی شما تمرکز میکنیم و دورههای
آموزشی ،آموزش مجدد ،تحصیالت تکمیلی و نیز
دورههای زبان و پیوستن به اجتماع را برای شما فراهم
مینماییم.
کار ما از سال  ۱۹۴۶ارتقاء حرفهای بوده است.

نشان کیفیت
آکادمی کارمندان آلمان  DAAدارای مجوز از AZAV
(قانون اعتباردهی و تأیید پیشبرد شغلی) است و مجاز بهه
ارائه پروژههای مربوط به بهبود تحصیالت تکمیلی
حرفهای است.
 DAAیک موسسه آموزشی غیرانتفاعی است .دفتر اصلی
سازمان در هامبورگ واقع است.



دوره چقدر طول میکشد؟
دوره  ۳ماه طول میکشد.
کالسهای آموزشی آشنایی اولیه به صورت نیمروز تشکیل
شده و در مجموع شامل  ۳۰۰جلسه آموزشی  ۴۵دقیقهای
میشوند.

تاریخ دوره و ساعتهای آموزش

23.03.2022

ﺗﺎ 15.09.2022

ﭼﮭﺎر ﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﮫ
از ﺳﺎﻋﺖ 09:00ﺗﺎ 13:00

در این دوره چه چیزی آموزش داده میشود؟
در این دوره ،شما عالوه بر کسب اطالعات اولیه درباره آلمان،
زبان آلمانی نیز خواهید آموخت.
شما مطالب جالب توجهی درباره ارزشها و چگونگی همزیستی
در آلمان یاد میگیرید و با موضوعاتی مانند آنچه در زیر آمده
است آشنا میشوید:





ﻣﮑﺎن دوره

Mehrgenetationenhaus Wasserburg
Willi-Ernst-Ring 27
83512 Wasserburg








زندگی روزمره در آلمان
کار
خرید
مراقبتهای بهداشتی و پزشکی
مهد کودک و مدرسه
استفاده از رسانهها در آلمان
آشنایی عملی با امکانات حمل و نقل و جابجایی
آشنایی با آداب و رسوم آلمان و ویژگیهای هر محل
صحبت کردن درباره خود یا سایر افراد /ارتباطات اجتماعی
سکونت

چه کسی مجاز به شرکت در دورههاست؟
اولویت شرکت در دوره با پناهجویانی است که وضعیت
اقامتی نامشخص دارند.
ولی در صورت روشن بودن وضعیت پناهجویی مثالً
پناهجویی به رسمیت شناخته شده یا به سر بردن در وضعیت
انتظار برای قبول پناهندگی نیز ،در صورتی که هنوز در
دورههای پیوستن به اجتماع شرکت نکردهاید ،میتوانید در
این دوره شرکت نمایید.
در خصوص شرایط دقیق شرکت در دوره ،به مسئول تماس
خود در  DAAمراجعه کنید.

پیششرطها؟
هیچگونه اطالعات قبلی مورد نیاز نیست.

هزینه دوره چقدر است؟
شرکت در دوره برای شما رایگان است.

دوره زﻧﺎن

