
كيف نستطيع تعلم اللغة األلمانية؟؟
لكن . لألسف يحصل العديد من الالجئين على قرار بالترحيل من ألمانيا 

الحصول على تأهيل مهني يحمي طالب اللجوء من الترحيل و لكن تحتاج 
.إلى معرفة جيدة باللغة األمانية لتحثل عليه

إذا كنت نشيطا و تريد تحسين مستواك باللغة بنفسك فتستطيع تعلم اللغة 
com-boxاأللمانية في 

:هو  com-box

كمبيوتر لتعلم اللغة 18عبارة عن حاوية كبيرة فيها 

هناك تستطيع تعلم اللغة األلمانية بسهولة و ستالحظ بنفسك السلعة التي 
.ستتحسن فيها لغتك األلمانية

.يتواجد هناك دائما مدرس يستطيع مساعدتك و إجابة أسئلتك

الالجئون و متلقون هذه الخدمة في مدينة هوفهايم محظوظون بحصولهم 
يورا شهريا لتقيد  2000على هذه الفرصة النادرة حيث يقوم ممول بدفع 

.هذه الخدمة لهم و ليتمكنوا من الحصول على هذه اإلمكانية

اللغة األلمانية ضرورية جدا و ال يمكن اإلستغناء عنها في عملية 
.اإلندماج

هنا تستطيعون معرفت على أوقات الدوام  في مركز تعلم للغة الذاتي
COM-BOX.

:أوقات الدوام

http://tinyurl.com/Com-Box-Hofheim

 126هوفهايم على يمين كمب الالجئين في شارع  فرانكفورت  رقم : العنوان 

.مقابل الكرايسهاوس

ساعة و نص يوميا . استعمال الكمبيوتر سهل و ممتع و طريقة سريعة للتعلم 

.كافية لتجعلك ناجحا باللعة األمانية

و إذا أحببتم تستطيعون مساعدتنا مستقبلنا في إدارته و مساعدة اآلخرين بتعلم 

.اللغة األلمانية فيه
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