
هستند مساوی  همه  جایکه 
آن واقسام  تحصیالت 

تحصیالت عایل پناهنده گان درمس�ی

ن گرامی آینده! محصل�ی

گ عالقمندی نشان دادید،این  ما خییل خوش استیم که شما به پشنهاد تحصیالت عایل درفورارلب�ی
 پشنهاد تحصیالت عایل یک دعوت میباشد از انعده کسانیکه دارای درجه تحصیالت عایل استند یا

ورت میداشته با شد تالش تحصیالت عایل را دارند ویا هم به کمک و معلومات آن �ن
اک نماید شما میتوانید نظر به سطح درجه تحصیالت تان در لیکچرها مربوطه اش�ت

ا به این قسم  به تحصیالت آینده شما استفاده کنید ت
گ

 شما میتوانید از کتابخانه ما به خا طر آمده �
امکان دارد بتوانید مس�ی خود را به طرف تحصیالت عایل پیدا کنید

ایل: الت ع ی ص ح رف ت ه ط دم ب ه ق دم ب ق
پشنهاد تحصیالت در ویب سایت 

به شخص مسؤل
ید وقت مالقات بیگ�ی

یک جاه به شخص مسؤل به تدریس انتخا�ب شما ثبت نام نماید
وع کنید �ش

fhv.at/studieren : معلومات اظا�ف
لطفاً در باره نقاط ذیل معلومات داشته باشید

FH ایط برای تحصیالت در مکاتب پشنهاد �ش
 است برای تحصیالت در ان

ف وقت شما دردیگرجاها کورسهای زبان الما�ف ویا هم کورسهای مسلیک   ممکن در ع�ی
داشته باشید

وریات تحصیالت آینده شما را درنظرداشته باشید  مصارف و �ف
فرصت های مایل برای یک برنامه مناسب ومعقول تحصیالت ، مثالً در 
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گ یک زمینه سازی فورارلب�ی



گ: �ی ب ورارل ایل FH ف الت ع ی ص ح یک ت ل س ب م ی ات ک ه م ان خ اب ت ک
در این کتابخانه مواد دریس ذیل موجود است :   

گ به زبان های مختلفٜ  به تحصیالت عایل FH در فورارلب�ی
گ

مواد مهم دریس برای آمده �
کتاب های دریس برای رشت زبان آلما�ف شماٜ

مجالت منتخب به زبان های مختلفٜ

� ها میتواند از این کتابخانه استفاده نماید؟
 همه خانمان واقایان که سند هویت با فوتو داشته باشد یک کارت کتابخانه بدست

 میاورد،همان لحظه میتواند از کتابخانه استفاده نماید، مواد دریس را طورموق�ت گرفته
ورت میتواند بع�ف مواد دریس را بیدون حزینه کا�پ کند میتواند، در صورت �ف

ب خ ت ن ای م ره چ ک ی اک در ل �ت اش
 به تحصیالت عایل  

گ
گ وکورسهای منتخب شما میتوانید بخاطرآمده �  در     فورارلب�ی

اک نماید، زبان تدریس الما�ف و انگلییس میباشد اش�ت
گ محدود میباشد اما هر کدام شما جداگانه همراهی   شمولیت عالقمندان در     فورارلب�ی

ا بتوانید می شوید ت
خودرا کامالأ به تحصیل آمده بسازید.

گ آشناي در باره پروگرام FH فور ارلب�ی
گ  معرفت به فروفیسوران FH فورارلب�ی

گ  ف FH فورارلب�ی معرفت به محصل�ی

اک نماید؟ � ها میتواند اش�ت
خانمان و اقیان که حالت ذیل را داشته با شد:

 را داشته باشد
گ

پناهنده گان که سند مطابق ماده 51 قانون پناهنده �
پناهنده گان قبول شده 

گ
حمایت تکمییل مطابق ماده 52 قا نون پنا هنده �

46 قانون    تحمل مطابق ماده 

گ عایل FH فورارلب�ی تحصیالت  مسلیک  مکاتیب  پشنهاد 

برعالوه از حاالت باال:
ف سند فراغت صنف  دوازده  برای به دست آوردن لسانس حد اقل داش�ت
ف سند فراغت لسانس  ی حد اقل داش�ت  برای به دست اوردن ماس�ت
ا  ا انگلییس) تدریس به انگلییس (. این به مع�ف است ت  کفایت زبان آلما�ف و ی

شما نقاط ذیل را به صورت
دروست فهمیده بتوانید

   در صورت بحث بالی یک موضوع به شخص مقابل بیدون مشکل دوجانبه
قابل فهم باشد

نقا ط مهم یک بحث مسلیک را به یک زبان واضح فهمیده بتوانید.
 شما در باره تجربه و واقعات نظر خود را آرایه نموده ، نقاط مثبت ومنفی

یح داده بتوانید قظیه را ت�ش
ف در باره یک موضوع مخصوص فهمیده بتوانید. نقاط مهم یک م�ت

ت:  �ن اس ع ه م گ ب �ی ب ورارل   ف
موقف به قسم یک محصل فخری 

اک در تدریس بیدون حزینه اش�ت
ف مکاتب مسلیک تحصیالت عایل اتریش  عضویت دراتحادیه های محصل�ی
حقوق و مکلفیت های یک دانشجو فخری را دارا میباشید 
اک کننده درتدریس به شما داده میشود  اک یک تصدیق اش�ت بعد از اش�ت
ات  ه داده میشود البته این نم�ب  درصورتیکه شما امتحان میدهید به شما نم�ب

 به شما حق قانو�ف شمولیت دراینده به دیگر مؤسسات تحصییل خاص نه
اک کننده کمک و زمینه سازی میکند برای آدامه واسا�ف  میدهد،تصدیق اش�ت

تحصیل
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