
  چيست و چرا توسط اين موسسه انجام ميگيرد؟ Alle on Bordآموزش زبان آلمانی 
  

  چرا و به چه منظور؟
  

   .ازدانش زبان آلمانی ميباشد درست نحوه بکارگيری،   ) Integration ( يکی از فاکتورهای قطعی ومهم در طرح پيوند
  

 اشتباه بدون خواندنو  نحوه نوشتن فاده صحيح و نيزجهت است در آموختن واژه ها و چمالت يعنیآلمانی زبان  ياد گيری
  .نقش مهمی ايفا مينمايد درست واژه گان تلفظ کلمات وآهنگ، برای همه قابل فهم باشند برای اينکه جمالت . ميباشد

  
کار،   موجب افزايش مشارکت، رفع موانع و مشکالت در محيط بصورت صحيح زبان آلمانی جمالت و کلماتبکار بردن 

  .ميگرددشغلی ثبات باعث  نهايتا وبيلدونگ آوس 
  

 های آموزشی ما، سريعتردر چنين محيطهايی، با شرکت در کالسباشد آوس بيلدونگدر صورتيکه فرد در موقعيت کار يا 
کمک خواهيم کرد تا  پناهنده ما به فرد .سبت به دنيای کار پيدا خواهد کرددرک بهتری نو همچنين  سازگاری پيدا نموده

و نيز در جهت رفع هر گونه  هتردرک نمودهين اصطالحات تخصصی بچنهمدستورالعملها و  برنامه های مرتبط به کار 
  .دبدون استرس دنبال نماي با آرامش و را ن همکارانقادر خواهد بود مکالمات گفتاری بي، سوء تفاهم 

  
نوعی ه ، بلکه بنيست STAFFو يا  BAMFش زبان آلمانی توسط دوره های آموز اين نوع کالسهای آموزشی جايگزين

 نوبت، رسيدننيز تا زمان و ،  STAFFو يا  BAMFپس از اتمام دوره های آموزش توسط  .آنها می باشندتکميل کننده 
آماده وکمک  آوس بيلدونگموقعيت کار و  کالسهای آموزشی ما فرد را در شرکت دردوره های پيشرفته و تکميلی،جهت 

بارات و تلفظ ع سبک نوشتاری شخص و  ، بلکهه، نبايد به فراموشی سپرده شودقاعدتا آنچه که شخص آموخت.مينمايد 
  .تمرين گرددواژگان 

 
  موارد خاص

  
از مواردی است که ميتوان به آن آموزشی موضوعات  از و درخواست های آنها را در قالبني مشارکت کارفرمايان و

 - سواالت مربوط به کاريابی، آوسقادر خواهند بود تا اين دوره های آموزشی در عوض شرکت کنندگان  .اشاره نمود
  .کار را مطرح نمايند مبهم در حينفهم موارد  يا دوره های پيشرفته کاری و در آخر  بيلدونگ

  
آگهی استخدام، قرارداد کار،  مواردی چون درک و فهم: همانند شغل جديد کسب جهت مهم و پيش فرض موضوعات ساير

شرح وظايف و حقوق کارگر، گردآوری شکل درست متن درخواست شغل و همچنين کسب اعتماد بنفس مطمئن از لحاظ 
  .از موارد آموزش ما می باشد زبان در هنگام مصاحبه حضوری با کارفرما

  
  :درک مطلب و صحبت کردن در باره موضوعات ذيل 

  پاره وقتبصورت دوره آوس بيلدونگ 
 مسائل مربوط به ايمنی کار 
 عفونی در هنگام کار پيشگيری از بيماريهای 
 نگهداری و سرپرستی از کودکان 
 شرکت در کالس آموزس زبان و غيرهیيا دوره های تخصص ، آوس بيلدونگکار عادل بين خانواده با محيطت ، 

  .ميشود اردی هستند که توسط ما تمريناز جممله مو
  

نهايتا فهميدن  و ی، درک دستورالعملهای ايمنی کارجهت دانش آموزان مدارس شغل ژگان، فهم و حل تکاليفتلفظ، دامنه وا
  .آموزشهای ما می باشد ساير و ارتباط با آنها، از همکاران

  
  
  
  



  چگونه؟
  

ا ميتوان به از ديگر ويژگيهای اين دوره ه .انعطاف پذير می باشد دوره های آموزشی ما در قالب گروهای کوچک و کامال
 .در کالس درس نيست منظمحضور  خشک وبا مقررات  همراه ،سيستمهای آموزشی اکثر همانند که اين موارد اشاره نمود

الوه بر ممانعت از ميگذرانند، شرکت در اين دوره ها ع آوس بيلدونگجهت داوطلبانی که هم اکنون شاغل و يا دوره 
ضمنا پس از  .ممکن در طول هفته برگزار ميگردد وصرف کمترين زمان آموزش هدفدار بر منطبق ،محدوديت زمانی

  .در مورد نوع آموزش گرفته خواهد شداد حاضر در اين دوره ها، تصميم هر کدام از افرنياز بررسی
  

  صورت و قالب آموزش
  

دوره های مذکور بر اساس امکانات و نياز افراد به اشکال مختلفی همانند کالسهای حضوری، آموزش زبان برای خانمها 
ضمنا با  .هستند و آموزش آنالين برگزار ميگردد  آوس بيلدونگهمراه با صرف قهوه، دورهمی برای کسانيکه در دوره 

  .به يادگيری ادامه دهدبه معلم ميتواند بدون نياز  شرکت کننده در اختيار قرار دادن يک سری امکانات و روشها، شخص
  

  )کرونا( کالسهای آنالين بخاطر شرايط کنونی
  

. کالسهای آنالين ما امکانات متنوع تری را در اختيار عالقمندان قرار ميدهد (Covid 19 )بخاطر شرايط حال حاضر 
 کمک خواهيم کرد که با،  متقاضی زبانبرای فائق آمدن بر اين بحران و همچنين جهت جلوگيری از رکود و پسرفت 

  :زمان در جهت  حداقل از استفاده
  

 گسترش  بکارگيری مداوم زبان 
 گفتگو بشکل آنالين   حفظ ارتباط گفتگو با معلم مربوطه و سايرين از طريق ورود به اتاق(Chat-Raum)  
 توام با لذت و اشتياق يادگيری 

  
و  کلی با معلم خود تبادل اطالعات نمودهمستقيم و بدون هر گونه مش وانندافراد بت ،با استفاده از لپ تاپ و يا گوشی همراه

بزبان آلمانی بصورت فعال آنها همچنين قادر خواهند بود . تواناييهای خود را بصورت انفرادی و گروهی تمرين نمايند
و در نهايت خود را جهت ، سبک نوشتاری خود را ارتقا نی خود را محفوظ نگه داشتهزبا نند، سطح دانش صحبت ک
  .موارد در محل زندگی شخص انجام ميگيرد تمامی اين. آماده نمايند (A1-A2)امتحانات 

  
 کسب نمودميتوان از طريق ورود به آدرس اينترنتی ما و فالير ضميمه  در اين زمينه راساير اطالعات 

https://www.alleanbord-sh.de/termine-aktuelles/artikel/news/jetzt-neu-bei-alle-an-bord-
arbeitsmarkt-und-sprache-individuelle-sprachfoerderangebote-zur-arbe/ 

 

، ساير اطالعات مرتبط با خدمات مشاوره درزمينه  sh.de-www.alleanbord ما ميتوان از طريق وبسايت در ضمن
  .ان بدست آوردبرای پناهندگ و آوس بيلدونگ کاريابی

  
  :دهيد ارتباط خود را با ما ادامه

  
     


