“االندماج في النمسا السفلى"
دورات لتعليم اللغة األلمانيه وتقديم اإلرشادات االجتماعية للحاصلين على اللجوء أو حق اإلقامة
المؤقتة في مقاطعة النمسا السفلى
تاريخ اإلعالن 5/7/2016:
دورة لتعلم اللغة األلمانية (معهد  WIFIو  BFIفي النمسا السفلى)
يكون الدوام من يوم االثنين إلى الجمعة من أربع إلى خمس مرات أسبوعيا ً ومدة الدرس تقارب الثالث ساعات.
ستكون أوقات الدوام قبل الظهر أو بعد الظهر وهذه الدورات معترف بها على مستوى  A1و .A2
واليوجد هناك خدمة رعاية األطفال و ال يتم تعويض تكاليف النقل (سواء عند الذهاب لالستفسارأوالدورة)
مكان الدورة :في مراكز معهد  WIFIومعهد  bfi,-WKأو في مراكز ال  AKفي األحياء المذكورة أدناه
تقديم اإلرشادات االجتماعية من قبل الكاريتاس (كاريتاس ﭭيينا وكاريتاس سانكت ﭙولتن)
خالل دورة اللغة سوف يتم:
توضيح الحقوق االجتماعية والقانونية ورسم األفق المستقبلية للمشاركين وكذل التدري على كيفية الحوول على عمل
والتوسط لدى شبكة من شركائنا للتواصل مع المشاركين ،والمساعدة على التواصل مع السلطات المختوة وماشابه ذل .
شروط المشاركة في المشروع:

.
.
.

الحوول على اللجوء أو حق الحماية المؤقتة
بلوغ السن القانوني
اإلقامة في مقاطعة النمسا السفلى

أماكن تواجد المشروع:
 .في جميع أنحاء مقاطعة النمسا السفلى وعلى نطاق واسع
 .يبدأ هذا المشروع بتقديم معلومات وتوضيحات ودورات في المناطق التالية
تسفتل ( ، (Zwettlسانكت ﭙولتن ( )St. Pöltenأمشتتن ( ، )Amstettenكورنويبورج ( (Korneuburg
بادن )  ، ( Badenمودلينغ ( )Mödlingطوللن ( )Tullnميستلباخ (،)Mistelbachهوالبرون ( ،)Hollabrunnتليها
مناطق أخرى.
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يرجى جلب المستندات التالية في الموعد األول

.
 .قرار اللجوء (البيشايد) أوبطاقة اإلقامة (البطاقة الرصاصية اللون)
 .بيان سجل التأمين من دائرة الوحة ( في حال وجود فترات للتأمين)
 .شهادات لغة :إن وجد
 .الجواز الفضي  :إن وجد
عنوان السكن

 .مستندات وأوراق مكت العمل  :إن وجد

اَلية القبول وااللتحاق بهذا المشروع تعتمد على المقومات والقدرات وحسب الحالة والوضع االجتماعي وطبقاً للنصائح
واالستشارات التى تعطى من قبل المستشارين في الكاريتاس وذلك بعد إعطاء موعد (ابتداء من  27حزيران )2016
فالدفيرتل )Waldviertel ( :
يوم الثالثاء من الساعة الثامنة صباحا ً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً
ومن الساعة الواحدة والنصف إلى الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر
في مراكز الكاريتاس للمشورة والنصيحة
 Zwettl 3910 ,Landstraße 29الطابق الثاني
المنسق )067683447302(Christian Scheidl
سانكت بولتين)St. Pölten( :
يوم الثالثاء من الساعة الثامنة صباحا ً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً
ومن الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة عصراً
و يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحا ً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً
ومن الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة عصراً
في مراكز الكاريتاس للمشورة والنصيحة
 St.Pölten3100 ،10Schulgasse 10الطابق االول
الموظف المسؤل )Sevinc Adiyaman (0676-838 44 7399
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موستفيرتيل)Mostviertel( :
يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحا ً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً
ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً
في مراكز الكاريتاس للمشورة والنصيحة
 Amstetten 3300 ،Hauptplatz 39الطابق األول
الموظف المسؤل (Michaela Fischer (0676838447367
لترتيب موعد في األماكن التالية :كورنويبورج ) ،(Korneuburgبادن ) ، (Badenمودلينج  ،(Mödling)،طوللن
) ،(Tullnميستلباخ )،(Mistelbachهوالبرون ):(Hollabrunn
الرجاء إرسال االسم ورقم الهاتف على البريد االلكتروني التاليinnoe@caritas-wien.at :
سوف يتم التواصل معكم إلعطاء موعد.
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