ABZ*MEINE SPRACHEN
Alphabetisierung in Farsi und Deutsch für Frauen
Ihre Muttersprache ist Farsi und Sie haben Interesse sowohl auf Farsi als
auch auf Deutsch Lesen und Schreiben zu lernen?
Alphabetisierung ist der Schlüssel zur eigenen Unabhängigkeit und ermöglicht, sich persönlich
weiterzuentwickeln. Das Projekt „Meine Sprachen“ bietet Ihnen die Gelegenheit der Alphabet isierung – sowohl in der Erstsprache, als auch in der Zweitsprache Deutsch.
Im Projekt „Meine Sprachen“ lernen Sie in der Gruppe zunächst die Schriftzeichen der eigenen
Sprache und parallel dazu auch die der Zweitsprache Deutsch.
Mit Unterstützung unserer kompetenten Trainerinnen lernen Sie in 15 Wochen in beiden Sprachen einfache Texte Lesen und Schreiben. Nach Kursende haben Sie die Möglichkeit in 4 Workshops das Gelernte nochmals zu vertiefen und zu einer ÖSD- bzw. Integrationsprüfung auf Niveau A1 (ggfs. höher) an zu treten. In individuellen Einzelcoachings gehen unsere Trainerinnen
auf ihre persönliche Situation ein und unterstützen Sie dabei eventuelle Lernblockaden zu lösen.

ZIELGRUPPE
 Sie sind in der eigenen Sprache nicht alphabetisiert
 Sie bringen Interesse mit
 Sie sind beim AMS Wien gemeldet

DAUER
 ABZ*MEINE SPRACHEN dauert 15 Wochen zu je 15 Stunden Gruppenzeit

KURSTERMINE & KURSZEITEN
Kurstage
Mo–Fr, 09:00 Uhr – 12:00 Uhr

Kurs 1
Kurs 2

Mo, 21.09.2020 bis
Fr, 22.01.2021
Mo, 22.02.2021 bis
Fr, 11.06.2021 (Karwoche ist Unterrichtsfrei)

ORT
ABZ*AUSTRIA
Ignaz-Köck-Straße 17
1210 Wien

زبانهای من*ABZ
سواد آموزی فارسی و آلمانی
زبان مادری شما فارسی است و شما عالقه دارید خواندن و نوشتن به فارسی و آلمانی
را یاد بگیرید ؟
سوادآموزی کلید استقالل شماست و به شما امکان رشد و ترقی میدهد .پروژه "زبان های من" به شما امکان سواد آموزی در زبان
مادری ،و همچنین در زبان دوم آلمانی را میدهد.
در پروژه «زبانهای من» ابتدا الفبای زبان خودتان و همزمان زبان دوم یعنی آلمانی را یاد خواهید گرفت.
با کمک مربیهای شایسته شما در  ۱۵هفته در هر دو زبان خواندن و نوشتن متنهای ساده را یاد می گیرید .پس از پایان دوره،
شماامکان این را دارید که در  ۴کالس  ۴ساعته سواالت خود را مطرح و یادگرفته ها را دوره کنید.بعد از این دوره شما میتوانید
درامتحان ÖSDو یا  Integrationsprüfungسطح  A1یا باالتر شرکت کنید.
مربیان ما در مشاوره فردی با شما درباره وضعیت شخصیتان صحبت می کنند و به حل مسائل و بلوکهای یادگیری کمک می کنند.

گروه مورد نظر




خانمهایی که تسلط به خواندن و نوشتن فارسی ندارند
عالقه مند به یادگیری هستند
معرف AMS Wienهستند

مدت زمان
«زبانهای من»  ۱۵هفته با  ۱۵ساعت کالس در هفته طول میکشد

تاریخ و زمان کالسها
روزهای کالس
دوشنبه تا جمعه از ساعت  ۹تا ۱۲
تا ,۲ ۱ .۹.۲۰۲۰دوشنبه
, ۲۲.۱.۲۰ ۲۱جمعه
تا , ۲۲.۲.۲۰۲۱دوشنبه
, ۱۱.۶.۲۰۲۱جمعه

آدرس
ABZ*AUSTRIA
Ignaz-Köck-Straße 17
1210 Wien

کالس ۱
کالس ۲

