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ی در یک نگاهمرکز آموزشی  و یادگیر  
 

 
 
ی زبان آلمان ین اطالعات برای عالقمندان به یادگتر  مهمتر

 

 

هروندان  
َ
روپا، ن  که از کشورها  د یهست شما ش

ُ
فغانستان، ِات خارج از کشورهای  ِاِتحادیۀ ا

َ
)َحَبشه(، ِمرص،   ون  یبطور مثال: ا

راق  ه،یسور  قا،یآفر 
َ
زاِقستان، ع

َ
ثبتنام و  زبان آلمان   ی  یر ادگی ی  ُمختلف برا یو در کالسها د یبه آلمان مهاجرت کرده ا رانیا ا یق

کت م   یخود را بر ا که  د یکنیشی
 

" آلمان   "و  ،و فت   یکار    ،ست  یهمز و  زندگ   . د یآماده ساز  بعنوان زبان خارجی

: نطور یو هم  
 

دیهست عی  یبهی  و ش  ییر ادگی یبرا درش ۀبرنام کیـــ شما خواهان داشت   ــــــــ             

. د یدار  نوشت   و صحبت کردن( دن،ی)خواندن، فهم در آموزش زبان آلمان   تیبه کمک وحما اجیـ شما احتـــــــــــ             

ه و درضمن خصویص ند یخوشا درش   یفضا کیدر  د یخواهیشما م تر  همچن ــــــــــــ          
َّ
آرامش مطلق در  یو ِانفراد و ُمَرف  

. د یِادامه ده ییر ادگیبه                 

 

ی ما انتخاب صحییح برای شما یم باشد. مرکز آموزشی بدین ترتیب  و یادگیر  

ی با داشت   صالحیِت  و مرکز آموزشی ما حمایت و پشتیبان  از شما را  بطور انفرادی وخصویص در اختیار یم گذاریم.  یادگیر

 تعلیم و تربیت اجتمایع، وسیلۀ آموزشی ُمِدرن ، همفکری، درک و همدردی و عالقۀ بینهایت به شما کمک خواهد کرد. 

 
 

 مواردی که ما در اختیار شما میگذاریم عبارتند از: 
 

ــــــــ جلسه اّول مشاوره و راهنمان  بطور انفرادی و خصویص            

ی بطور خصویص با ــ                 همراه یک نفر ــــــ آموزش و یادگیر

ی در گروه های کوچک           ــــــــ آموزش و یادگیر  

ــــــــ "کافه تریا" جهت گردهمان  برای تمرین صحبت کردن به زبان  آلمان  با دیگران            

ی زبان آلمان  در "ت           ان ِدم" در موقع گردهمان  آموزشی ما با کمک و حمایت اشخایص کهــــــــ یاد گیر  

تسلت وصالحیت دارند.  در زبان              

   ــــــــ کمک و حمایت کردن در رابطه با آماده شدن برای امتحانات           

A1, A2, B1, B2                       

 

 

,^

mailto:lernzentrum@vhs-kaiserslautern.de
http://www.lernzentrum-kl.de/
Razi
Textfeld

Razi
Schreibmaschinentext
B1, B2, C1



 

Lernzentrum Kaiserslautern  *  Kanalstr. 3  *  67655 Kaiserslautern, 
 0631/36258-25  *  www.lernzentrum-kl.de  *  lernzentrum@vhs-kaiserslautern.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما را به طریق زیر پیدا یم کنید: 
 

Das Lernzentrum befindet sich in Kaiserslautern im Weiterbildungszentrum (WBZ), 

Kanalstr. 3, im Gebäude der Volkshochschule Kaiserslautern. 

 

ی )و ب زد(مرکز آموزشی  و یادگیر  

 

ی محییط است دلپذیر و جذاب با امکانات ُمدرن تکنییک ِِ مکان آموزشی ویادگیر  

 

ی با وسایل کامل و سیار 12ــــــــ  جای یادگیر  

نت   \ میر  کامپیوتر هر کدام  دارای لپ توپ، پرینی    6ــــــــ   ، اینی  ِاسِکی   

تحریر سیار و صندیل، دیوارهای قابل حرکت و جا به جا شدن ــــــــ  میر    

 ــــــــ  یک کتابخانه با کتابهای درش

 

 




