دورات االندماج يف املجتمع
تعلم األملانية  -وزد من فرص النجاح

األستشارات وتحديد املستوى (مجانآ) ىف  ٦٠مركز لبريليتز( )Berlitzىف أملانيا!

الذين ال يعرفون شيئاً
عن اللغات االجنبية ال
يعرفون شيئاً عن لغتهم

يوهان فولفغانغ فون غوته

من يرغب الحصول عىل موطىء قدم يف املانيا ،عليه االملام باللغة
األملانية والتعرف عىل ظروف املعيشة فيها .معهد بريليتز ،املعرتف
بامكانيته وخرباتة الطويلة يف هذا املجال ،وبتنظيمه فرقاَ من أمم شتى
يحفز املشاركني واملشاركات عىل التعلم .وبنا َء عىل األسلوب الناجح الذي
يتبعه معهد بريليتز فأن تكلم اللغة يتبوء مركز الصدارة.
دورة األندماج يف املجتمع
 700محارضة
دورة أساسية
A1 – A2

 A2اختبار بيني
 3وحدات تشمل كل منها عىل
 100محارضة

دورة متقدمة
B1

التخرج :اختبار باللغة األملانية
) (Telc A2 – B1للمهاجرين
 3وحدات تشمل كل منها عىل
 100محارضة

دورة توجيهية
التخرج:
اختبار موحد لكل املانيا
„العيش يف املانيا“
 1وحدة تشمل عىل
 100محارضة

محتويات الدورة
• تطوير وتعزيز القدرة عىل التواصل
• كلامت وعبارات ملواقف الحياة اليومية
• تركيب الجمل
• إجراء محادثات
• مامرسة األدوار لإلعداد للحياة اليومية

املتطلبات
• يتم إجراء اختبارات تحديد املستوى نطقاً وكتابتاً وفقا للمباد ئ
التوجيهية للمكتب االتحادي للهجرة والالجئني()BAMF
• شهادة استحقاق من مكتب األجانب (،)Ausländerbehörde
أو مكتب العمل أو املكتب االتحادي للهجرة
والالجئني

املستفيدين من الدورات هم
• املهاجرون
• العائدون من الخارج ذوي األصول األملانية
• األملان من أصول مهاجرة
• مواطنو االتحاد األورويب

شكل املحارضة
• محارضة ملجموعة تتألف من  25مشاركاَ عىل األكرث

دورات االندماج يف املجتمع
املدة الزمنية للدورات
• ما يقارب  6أشهر بدوام كامل للدورات العامة
( 700درسا)
• ما يقارب  9أشهر بدوام كامل للدورات الخاصة
( 1000درسا)
يف ختام كل دورة
• اختبار ( DTZاختبار اللغة األملانية للمهاجرين) ()TELC
• اختبار الدورة التوجيهية ()BAMF

رسوم الدورة
• املشاركة مجانية إذا كانت بناء عىل إلزام مكتب العمل
• املشاركة املجانية ممكنة للمستفيدين من إعانات البطالة
ALG II
•  1.95يورو لكل درس للمشاركني بناء عىل استحقاق أو إلزام من
مكتب األجانب
•  3.90يورو لكل درس للطالب الذين يتحملون الرسوم
بأنفسهم

لالستشارة وتحديد املستوى والتسجيل
• مواعيد تحديد املستوى :عرب الهاتف أو الربيد اإللكرتوين

بدعم ومتويل من:

الربامج التدريبية تقام ىف مراكز بريليتز( )Berlitzللغات!

دورات االندماج يف املجتمع
مستويات  Berlitzبريليتز و( CEFاإلطار األورويب املوحد)

إن تعزيز التعددية اللغوية وكذلك وصف أهداف التّعلم ومستويات اللغة تعد من املتطلبات األساسية ملجلس سياسة اللغة بأوروبا .وقد وضع مجلس أوروبا
توصيات بشأن هذا املوضوع ،والتي تم بعد ذلك عرضها بدقة وبالتفصيل يف „اإلطار األورويب املرجعي املشرتك للغات :التّعلم والتّدريس والتّقييم“.
املستويات الست املحددة يف اإلطار األورويب املرجعي املوحد تجعل املهارات اللغوية أكرث شفافية وقابلة للمقارنة .وتتمثل عالقة اإلطار األورويب املوحد
مبستويات بريليتز  Berlitzفيام ييل:

مستوى بريليتز CEF A 1 / 1

مستوى بريليتز CEF B 1.2 / 6

يعرفك مبا يكفي من اللغة للتّواصل باستخدام األسئلة واألجوبة األساسية يف
يف مجال الحياة اليومية البسيطة.

يساعدك هذا املستوى املتقدم عىل التواصل بسهولة يف مجرى الحياة املهنية
والخاصة املواقف املهنية والخاصة باستخدام مجموعة متنوعة من الصيغ.

مستوى بريليتز CEF A 2.1 / 2

مستوى بريليتز CEF B 1.3 / 7

يزودك املعرفة األساسية للغة يف مجال الحياة االجتامعية والعمل وميكنك
االستمرار يف أي محادثة بصيغة فعل (الدالة عىل زمانه) واحد عىل األقل.

ميكنك التعبري عن اآلراء والدفاع عن أفكارك يف املناقشة .ميكنك التعامل
مع املواقف املهنية الحرجة واستخدام اللغة يف معالجة املشاكل املعقدة.

مستوى بريليتز CEF A 2.2 / 3

مستوى بريليتز CEF B 2.1 / 8

ميكنك متابعة املعنى العام للمحادثة يف املوضوعات املألوفة .ميكنك بدء
أي محادثة تشمل مجموعة من املواضيع واالستمرار فيها وإنهائها.

ميكنك التّواصل بكفاءة وبشكل صحيح يف مواقف ومهام معقدة واملشاركة
بيرس يف مجاالت الحياة االجتامعية واملهنية .ميكنك التعبري عن الفروق
الدقيقة يف املعنى يف املواضيع األساسية.

ميكنك فهم املعلومات املتعلقة مبوضوعات مألوفة طبقاً للسياق
وإجراء محادثة مستمرة مع اآلخرين حول مجموعة من املواضيع
العامة.

مستوى بريليتز CEF B 2.2 / 9

مستوى بريليتز CEF A 2.3 / 4

مستوى بريليتز CEF B 1.1 / 5

ميكنك إجراء املحادثات والرسد أو الوصف بشكل مرتابط .ميكنك أن
تسأل وتجيب عىل األسئلة يف موقع العمل .وفهم جميع تراكيب الجمل
األساسية واملعقدة.

ميكنك التّواصل يف العديد من املوضوعات املألوفة والجديدة .ميكنك
الوصف بشكل مفصل واستخدام التعبريات االصطالحية بشكل صحيح
أثناء االسرتسال يف مناقشات حول موضوعات معقدة بحيث يتخذ
الحديث طابعاً مميزا ً.

مستوى بريليتز CEF C 1/C 2/10

بهذا املستوى بلغت حدا ً متميزا ً من اإلتقان ،قريب من مستوى
املتحدثني بلغتهم األم .وتفهم اللغة عىل مستوى تحلييل ونقدي عايل جدا.

هناك العديد من األسباب الوجيهة الختيار بريليتز Berlitz
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