
و آموزش آشنایی مقدماتی 
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راهنمای مسیر

شناسید؟ما را می

DAA Deutsche Angestellten-Akademie 

به ارائه فعال در تمام کشور  )آکادمی کارمندان آلمان(

  سویپردازد و از ای میهای حرفهآموزش

(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
BAMF)  اداره مهاجرت و پناهجویان( دارای مجوز(

 است. 

های کنیم و دورهشما تمرکز می فردی ما روی نیازهای

مجدد، تحصیالت تکمیلی و نیز  آموزشی، آموزش

را برای شما فراهم  به اجتماع پیوستنهای زبان و دوره

 نماییم. می
 بوده است.ای حرفهارتقاء  ۱۹۴۶از سال کار ما 

نشان کیفیت

 AZAV دارای مجوز از  DAAآکادمی کارمندان آلمان 

ه جاز بهو م است اعتباردهی و تأیید پیشبرد شغلی( )قانون

مربوط به بهبود تحصیالت تکمیلی  هایپروژهارائه 

  .استای حرفه

DAA  یک موسسه آموزشی غیرانتفاعی است. دفتر اصلی

 واقع است.سازمان در هامبورگ 



کشد؟دوره چقدر طول می
 کشد. ماه طول می ۳دوره 

روز تشکیل اولیه به صورت نیم آشناییهای آموزشی کالس

ای دقیقه ۴۵جلسه آموزشی  ۳۰۰شامل  در مجموعشده و 

 د. نشومی

های آموزشتاریخ دوره و ساعت
 تا 

         تا 

تا              ساعت  از 

مکان دوره

  

؟هاستمجاز به شرکت در دورهچه کسی 

وضعیت  است کهجویانی پناه اولویت شرکت در دوره با
 . دارندنامشخص  یاقامت
مثالً پناهجویی روشن بودن وضعیت در صورت  ولی

در وضعیت به سر بردن پناهجویی به رسمیت شناخته شده یا 
انتظار برای قبول پناهندگی نیز، در صورتی که هنوز در 

توانید در اید، میشرکت نکردههای پیوستن به اجتماع  دوره
 ت نمایید.این دوره شرک

شرایط دقیق شرکت در دوره، به مسئول تماس  خصوصدر 
 مراجعه کنید.  DAAخود در 

 ها؟شرطپیش

گونه اطالعات قبلی مورد نیاز نیست.هیچ

 هزینه دوره چقدر است؟
شرکت در دوره برای شما رایگان است. 



شود؟داده می آموزشدر این دوره چه چیزی 

، اولیه درباره آلماناطالعات  کسب عالوه براین دوره، شما در 

  خواهید آموخت.نیز زبان آلمانی 

همزیستی چگونگی ها و درباره ارزش توجهی جالب مطالبشما 

موضوعاتی مانند آنچه در زیر آمده  اگیرید و بدر آلمان یاد می

  شوید:آشنا میاست 

 زندگی روزمره در آلمان 

 کار 

 خرید 

 های بهداشتی و پزشکیمراقبت  

  مدرسهمهد کودک و 

 ها در آلماناستفاده از رسانه 

 آشنایی عملی با امکانات حمل و نقل و جابجایی 

  محلهر های آلمان و ویژگیآداب و رسوم آشنایی با 

 اجتماعی ارتباطات /صحبت کردن درباره خود یا سایر افراد

 ثبت سکونت

 ساعت           تا
سالن
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