
 

       

 کالس تقویتی بین المللی

 
 هدف

 ( دریافت کنید.9در کالس تقویتی بین المللی می توانید گواهی نامه متوسطه معادل )گواهی نامه دیپلم متوسطه پس از پایه 
  

 آموزشی دوره زمان مدت
 یک سال

 شرایط پذیرش
جوانان مهاجری که ملزم به حضور در آموزشگاه حرفه ای هستند و برای اولین بار در مدرسه آلمانی زبان شرکت می کنند و مهارت های 
زبانی الزم برای شرکت موفقیت آمیز در کالس های  عادی را ندارند پذیرفته می شوند. همچنین  جوانانی پذیرش می شوند که فقط برای مدت 

ع متوسطه اول حضور داشته اند و شرکت در کالس عادی در دانشکده فنی حرفه ای به دلیل عدم مهارت زبان برایشان امکان کوتاهی در مقط
 پذیر نباشد.

 

 کالس تقویتی بین المللی
ها ین، دانش، مهارت( دریافت می کنید. عالوه بر ا9با شرکت در کالس تقویتی بین المللی، مدرکی معادل )گواهی نامه دیپلم متوسطه پس از پایه 

های شغلی اولیه یا هایی برای گذراندن آموزششود که شامل مهارتگیری شغلی به شما آموزش داده میهای شغلی و همچنین جهتو توانایی
 اشتغال درآمدزا است. همچنین امکان شرکت در دوره های آموزشی تکمیلی نیز وجود دارد.

 

 بهبود مهارت های زبانی
درس( و همچنین گزینه های پشتیبانی متناسب  از طریق دستیاران زبان و دوره های پشتیبانی زبان،  12رسهای آلمانی در هفته )تعداد زیاد د

کسب یا تقویت مهارت های زبان آلمانی، از جمله زبان فنی را تضمین می کند. به این ترتیب ما شما را هم برای آموزش شغلی  و هم برای 
 وزشی بعدی برای کسب مدارک تحصیلی عالی آماده می کنیم.شرکت در دوره های آم

 

 آموزش جهت گیری برای زندگی در آلمان
ادغام پروژه "دموکراسی برای من" و موضوع مطالعات منطقه ای در حوزه تخصصی، شما را قادر می سازد تا مهارت های بین فرهنگی خود 

 را گسترش دهید و آموزش عمومی خود را بهبود بخشید.
 

 جهت گیری شغلی
مسئله جهت گیری شغلی به طور مداوم در موضوعات مختلف )آلمانی، سیاست، اقتصاد( مطرح می شود. طیف موضوعات از آماده سازی فرم 

یک تقاضانامه و آشنایی با نظام آموزشی آلمان تا آشنایی با مشاغل و مسائل جنسیتی در زندگی کاری روزمره را شامل می شود. عالوه بر این، 
کاریابی استعداد شغلی، بررسی زمینه های کاری و روزهای  )تحلیل KAoA-kompaktهفته( و شرکت در  2کارآموزی تحت نظارت مدرسه )

 شود.عملی( در زندگی روزمره مدرسه گنجانده می
 

 خدمات پشتیبانی
، مورد IFKتفاوت شرکت می کنند. با شرکت در  دوره در کالس تقویتی بین المللی دانش آموزانی با مهارت های زبانی و تجربیات آموزشی م

 حمایت گسترده تیمی از مددکاران اجتماعی مدرسه قرار می گیرید و در مورد تمام موضوعات روزمره کمک دریافت خواهید کرد.
 

 ارزیابی عملکرد 
، می توانید در کالس تقویتی بین المللی کنیدللی کسب ( در کالس های تقویتی بین الم9)دیپلم متوسطه پس از پایه  نامه گواهی اگر مدرکی معادل

برای تعیین واجد شرایط بودن برای ادامه تحصیالت در کالج فنی حرفه ای درخواست دهید. این مجوز نیاز به امتحان در موضوعات زبان 
 آلمانی، ریاضیات، انگلیسی و مسائل خاص منطقه ای دارد.

 
 
 
 



 

       

 موضوعات / جدول زمانی

 1درس ها ها/موضوعات یادگیریحوزه 

 شغل با مرتبط آموزش حوزه
 (480 - 560) تخصصی موضوعات

 320-400 )فرایندهای تجاری در شرکت، فرآیندهای پرسنلی، فرآیندهای اقتصاد کالن( تخصصی موضوعات

 80-160 ریاضیات

 80-160 انگلیسی

 (600 - 720) ای رشته بین یادگیری حوزه

 480 آلمانی/ارتباطات

 40 2آموزش مذهبی

 40-160 ورزش/ارتقاء سالمت 

 40-160 سیاست/مطالعات اجتماعی

 (40-240) متمایز و خاص حوزه

 40-240 به عنوان مثال دوره های پشتیبانی، دوره های تقویتی، مطالعات منطقه ای، زبان مادری

 1240-1440 ساعات کل تعداد

موجود ارائه  شرایط و نیازهایدروس را می توان به طور انعطاف پذیر در طول سال تحصیلی در زمینه ها/موضوعات آموزشی با توجه به 1

 کرد؛ به عنوان مثال، با افزایش تعداد درس در ابتدای سال تحصیلی در موضوع آلمانی.

ند، در صورت تحقق شرایط پرسنلی و مادی، موضوع فلسفه عملی ارائه کنای شرکت نمیمذهبی فرقه آموزشهایآموزانی که در برای دانش2

 شود.می

اگر در پایان سال تحصیلی هنوز مهارت های زبانی الزم برای شرکت در کالس های یک کالس معمولی را ندارید و این کمبود با دوره های 

 لی تقویتی را تکرار کنید.پشتیبانی و تقویتی قابل جبران نباشد، می توانید یک بار کالس بین المل
 


