
 ؟" العطل ثناءأ األلمانية اللّغة في المكّثف الّتدريب" برنامج هو ما

راسة الذين يرغبون في الد   المهاجرين في سن   ناب  " األطفال والش  اثناء العطل غة األلمانيةالل   في فدريب المكث  الت  يستهدف برنامج "

غة األلمانية خالل ة بالل  ـفدريبية المكث  ورة الت  تصميم الد   تم  يالعادية.  ت دريسعم باللغة األلمانية حتى خارج ساعات الالحصول على الد  

لهذا و. سميالر   وامالد   أوقات خارج معل  ر حوافز إضافية للت  ا يوف  ، مم  األلمانية غةالل   في غويةالل   المهارات وتطوير لتعزيز لعطلا

ة فترة  صيخصتيتم  الغرض  د يـزمن دولـج معخالل العطل  أسبوع كاملتدريبية لمد   و. من المشاركة طالبا 15 قرابة تمكينل، محد 

 غة.الل   مرافقي تعليمبى يسم   ما إشراف تحتنجز يوهذا الت دريب  مينظ  

 غة؟م اللّ تعلّ  يمرافقهم  نم

ثناء أ األلمانيةغة الل   الت دريب المكث ف في" غة تنظيمم الل  يتعلل نمرافقين يصبحوا أ يدونذين يرال   شخاصاأل لكل  يمكن بشكل أساسي 

 في ساعة 16 تشملدورة تدريبية عرض رط األساسي هو الش   و .ب المهاجرينال  غوي للط  عم الل  تقديم الد  لعاون مع كفيل بالت  " العطل

 .دورتموند في الواليةنسيق على صعيد ت  المكتب  أو ية لالندماجالمكاتب المحل   قبل من دريبالت   تنظيم يتم  و  .األسبوع نهاية عطلة

 "Fit" مجموعات مع لملعل غةالل   ميتعل رافقيمتهيئة  هو هدفالو

 "ثناء العطلأ غة األلمانيةاللّ  الّتدريب المكّثف في"من  مطلوبالما هو 

 األلمانية غةالل   وتعزيزالعادية  المدرسة أوقاتخارج  غةالل   لتعل م فرص خلق" العطل أثناء األلمانية الل غة في المكث ف الت دريب" هدفي

 بإعداد المثال سبيل على بال  الط   يقوم ثحي   ثابتة، ةبعملي   األسابيع هذه وتتمي ز ة.ق بالمواقف اليومي  ة فيما يتعل  مرحة، خاص   بطريقة

 .مًعا وتناولها بهم ةالخاص   عامالط   وجبات

 ؟"اثناء العطل غة األلمانيةاللّ  الّتدريب المكّثف في" تقديم أين يتمّ 

 لدى الكفيلمن قبل  طلب تقديمفي أي نموذج مدرسي. العامل الحاسم هو  "ثناء العطلأ غة األلمانيةالل   فيالت دريب المكث ف " تقديميمكن 

، بما في ذلك جازنلإل فضاءات وفيرتن يتعي   ى ذلكإل باإلضافة .غةالل   تعلم   مرافقيواكتساب ( اسفلهة )انظر حكومة المنطقة المختص  

  .ألغراض عملية الحالةفي هذا  المدرسة قاعات لاستعميتم  ا ماوغالبا مطبخ. 

 ؟في هذا الّتدريب شاركةف يمكن الم  ي  ك  

كاليف اإلجمالية ٪ من الت  80حكومة المنطقة المعنية.  لدى "ثناء العطلأ غة األلمانيةالل   الت دريب المكث ف في"في  طلبتقديم ميمكن 

 حول المعلومات من مزيد على االط الع يمكنو. الكفيل٪ من قبل 20، ويجب تغطية وستفاليا -اين شمال الر  مدعومة من قبل والية 

 .MSB أو NRW عليميةالت   ابةبالبو   الخاص الويب موقع على مويلالت   وإرشادات البرنامج

 .صال بنامزيد من المعلومات، يرجى االت  لل

 


