 مع رعاية االطفالSchwamendingen دورة املاين للمبتدئني واملبتدئات يف زيوريخ
KulturLegiNur بكرت

دورة املاين للمبتدئني واملبتدئات يف زيوريخ
 مع رعاية االطفالSchwamendingen

ارجاع املبلغ

ورعاية االطفال فقط للمشرتكني املقيمني يف, سعر الدورة و الوسائل التعليمية.يتم ارجاع
مدينة زيوريخ برشط ان تكون نسبة الحضور
“ECAP„  وارجاعها يكون من خالل ال%100  اىل%70 عىل االقل

2022  إىل فرباير2021 سبتمرب

Kontakt und Informationen
AOZ
Administration BAI
Eggbühlstrasse 15
8050 Zürich
Tel. 044 415 64 00
admin.bai@aoz.ch
www.aoz.ch

AOZ
Administration BAI
Eggbühlstrasse 15
8050 Zürich

Deutschkurse der AOZ sind ISO (9001:2008) und eduQua zertifiziert.

06/2021

Bitte
frankieren

Unterstützt durch das Kantonale Integrationsprogramm
und die Integrationsförderung der Stadt Zürich.

Nein
Ja

التسجيل للدورة ملزم  .سحب التسجيل يف االسبوع االول من بداية الدورة او بعد ذلك تكون مرتبطة بتكلفة

اين

Zentrum Krokodil Schwamendingen, Friedrichstrasse 9, 8051 Zürich

التكلفة
درسا)
 450فرنك سويرسي  /الفصل الدرايس (ً 90
ميكنك الدفع عىل  2أقساط .كل الدفعة  225فرنك
الوسائل التعليمية منفصلة  23.80فرنك
رعاية االطفال
 .125فرنك للفصل الدرايس الواحد
الدورة

)A1.2( 2

اين

Zentrum Krokodil Schwamendingen, Friedrichstrasse 9, 8051 Zürich
Kinderbetreuung

Frau

..................................................................................................................................

متى

من  14سبتمرب  2021إىل  10فرباير2022
الثالثاء والخميس  9.00صبا ًحا  11.15-صبا ًحا

متى

Herr

Datum / Unterschrift

من
للمبتدئني واملبتدئات بدون معرفة لللغة االملانية

من  15سبتمرب 2021إىل 11فرباير2022
األربعاء والجمعة  9.00صبا ًحا  11.15-صبا ًحا

الدورة
الدورة

..................................................................................................................................

الدورة

)A1.1( 1

من
للمبتدئني واملبتدئات مع معرفة بسيطة لللغة االملانية

)A1.1( 1
)A1.2( 2

)Geburtsdatum Kind(er

Anzahl Kinder: .........................................................................

E-Mail: .........................................................
.........................................................
Telefon

PLZ / Ort

Adresse

Geburtsdatum: ............................................
.........................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
Vorname / Name

تسجيل 2021/02

دورة املاين للمبتدئني واملبتدئات يف زيوريخ  Schwamendingenمع رعاية االطفال

دورة املاين للمبتدئني واملبتدئات يف زيوريخ  Schwamendingenمع رعاية االطفال

التكلفة
درسا)
 450فرنك سويرسي  /الفصل الدرايس (ً 90
ميكنك الدفع عىل  2أقساط .كل الدفعة  225فرنك
الوسائل التعليمية منفصلة  23.80فرنك
رعاية االطفال
 .125فرنك للفصل الدرايس الواحد

املجموعة املستهدفة
االشخاص ,املقيمني يف مدينة زيوريخ ويرغبون بتعلم اللغة االملانية
االهداف
بعد زيارة الدورتني  A1.2و  , A1.1تستطيع بثقة وسهولة تكوين وفهم جمل بسيطة
تستطيع التحدث يف مواضيع مثل السكن ,املدرسة,العمل,العائلة,الصحة
تستطيع ان تقراء وتفهم وتكتب قطع صغرية مثل الرسائل القصرية يف االمييل والواتس اب
سوف تتعلم عن مدينة زيوريخ اكرث
املكان
Zentrum Krokodil Schwamendingen
Friedrichstrasse 9
8051 Zürich

الوصول
عن طريق باص رقم  75اىل محطة زيوريخ  Friedrichstrasseودقيقة واحدة عىل
االقدام .
عن طريق باص رقم  61او  62اىل محطة زيوريخ  Schwamendingerplatz,واربع
دقائق عىل االقدام .
عن طريق ترام رقم  7او  9اىل محطة زيوريخ  Schwamendingerplatz,واربع
دقائق عىل االقدام .
لتصنيف
بعد التسجيل سوف تحصل عىل موعد
تسجيل
Weblink
Partner:

