
	تيرول	جنوب	في	معا	العيش

	ا>لية	التّقافة	و	اللّغة	معرفة	إثبات

اعتبارًا من عام 2023 ، يجب على مواطني الدول غير ا*عضاء في ا/تحاد ا*وروبي الذين 
يرغبون في ا/ستفادة من اIزايا اQضافية ، اIساعدات اQقليمية لNسرة، + اIساعدات  اIقاطعة 

لNطفال ، إثبات كفاءتهم الّشفوية في إحدى لغات العمالة في اIستوى A2 اIُطابق لVطار 
اIرجعي ا*وروبي اIشترك لّلغات، ومعرفة تقافة اIجتمع اIحلي)طبًق لقرار مجلس العمالة رقم 

1182 بتاريخ 2019.12.30(.

هام: يجب أن يفي كل من يتقدم بالطلب لنفسه أو لزوجته أو لشريكته  بهذه اIتطلبات. إذا كان 
أحدهما مواطuنًا إيطاليًا أو من ا/تحاد ا*وروبي وقدم الطلب، فt يتعs على الشريك اqخر تقديم 

دليل في الّلغة والuثّقافة ، حتى لو كان من دولة خارج ا/تحاد ا*وروبي.

1. شهادة اIعرفة اللغوية
:sقليميتQا sتّالية للتصديق على معرفة إحدى اللغتuهده ا/حتما/ت ال

أ) درس الّلغة: بعد أن حضرت بنجاح درس في  الّلغة إاQيطالية أو ا*Iانية مستوى أدنى A2 مع 
.(B1 ستوى ا*دنىIا) توصية بدرس بمستوى أعلى

ب) اIدرسة: الدهاب  إلى اIدرسة Iدة عام واحد بنجاح بالّلغة اليطالية أو ا*/نية.
ج) الجامعة: أن تكون مسجtً أو ُكنت مسجtً في إحدى الجامعات بالّلغة ا*Iانية أو اQيطالية.

د) الّشهادة الّلغوية الدولية: الحصول على شهادة لغوية دوليّة لّلغة اQيطالية أو ا*Iانية أو شهادة 
.A2 العمالة ثنائية اللغة مستوى

هـ) ورقة اQقامة لفترات طويلة: بعد اجتياز ا/ختبار اQيطالي للحصول على ورقة اQقامة  من 
ا/تحاد ا*وروبي على اIدى الطويل على حساب اتفاقية ا/ندماج.

و) ا/متحان الشفوي أحادي اللغة: للتسجيل أو اجتياز ا/متحان الشفوي أحادي اللغة )اQيطالية 
ل في خدمة اختبارات ثنائية وثtثية اللغة. اIعلومات والتسجيل لدى  ÑُفعIا A2 انية( للمستوىI*أو ا

مكتب تنسيق الندماج.
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 لجا نم ةيلاطيالا ةغّللا يف رابتخالا زايتجا دعب :يجامدنالا قفاّوتلا، ةحوتفملا ةماقالا ةقاطب )ه
جامدنالا ةيقافتا ينعي ةيحالّصلا ةحوتفم ةيبورالا ةماقالا ةقرو ىلع لوصحلا
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 ةيلاطيإلا( ةغللا يداحأ يوفشلا ناحتمال ا زايتجا وأ ليجستلل :ةغللا يداحأ يوفشلا ناحتمال ا )و
 بتكم ىدل ليجستلاوتامولعمل ا.ةغللا ةيثالث و ةيئانث تارابتخاةمدخ يف لعَُّفمل اA2ىوتسملل)ةيناملأل اوأ
koordinierung-integration@provinz.bz.it :جامدنلا قيسنت
.لجالا ةحوتفم ةماقالا ةقاطب ىلع لوصحلا كل لوخي ال رابتخ الا اده



	اللّغة	تعلم	دروس	و	معلومات
• alpha	beta	piccadilly	(tedesco	e	italiano):	info@alphabeta.it,		tel.0471	978600,	0473	210650,	www.alphabeta.it	
• AZB	by	Cooperform	(tedesco	e	italiano):	azb@cooperform.it,		tel.	0471	970954,	www.cooperform.it	
• Centro	di	Studi	e	Ricerche	"A.Palladio"	(italiano):	info@upad.it,		tel.	0471	933108,	www.upad.it	
• Voltaire	European	Education	Centre	(italiano):	voltaire@voltaire-bz.it,	tel.	0471	1894210,	www.voltaire	-bz.it	

2. شهادة إتبات معرفة الuتّقافة اIحلية
هده هي ا/حتما/ت التي تشهد بمعرفتك بالثقافة اQجتماعية اIحلية:

أ) أن تكون قد انهيت و بنجاح سنة دراسية كاملة في مدرسة بالّلغة ا*Iانية أو اQيطالية.
ب) أن تكون مسجtً أوكنت  مسجtً في إحدى الجامعات بالّلغة ا*Iانية أو اQيطالية.

ج)الuتّسجيل في دروس لهدا الغرض:
الدروس Iعرفة ثقافة الجتمع اIحلة مجانية ويمكن تقديمها شخصيًا في جميع أنحاء العمالة ، 

بشرط ا/تفاق مع اIنظمات التعليميّة الدائمة التي تقدم الدروس. الحضور إلزامي بنسبة 
100 ٪ من السuاّعات. 

تتكون الّدروس من ثtث وحدات مدة كل وحدة منها ثtث ساعات:
الوحدة  ا*ولى:جنوب تيرول بs  ا*مس واليوم

أ) التuاّريخ: يسلط الضوء على تاريخ جنوب تيرول لفهم الحاضر بشكل أفضل
ب( الجغرافيا: مع التركيز على الجغرافيا البشرية وجنوب تيرول في السياق الجيوسياسي

الوحدة الثانية: القيم في أوروبا
يتحاورون اIشاركون على اثنتي عشرة قيم و مبادئ اساسية في ميثاق الحقوق ا*ساسية 

لtتحاد ا*وروبي
 الوحدة الuثّالتة: اIعيشة، الصحة، التدريب، العمل، وقت الفراغ

يقوم اIشاركون بتوسيع معرفتهم  العامة حول مواضيع مختلفة ومعرفة اIنظمات التي يلجأون 
إليها لNسئلة وا/حتياجات الفردية.

:اIعلومات والتسجيل لدروس حول الثقافة اIحلية و الحياة اQجتماعية
• 		CLS	Consorzio	Lavoratori	Studenti	(per	Bolzano,	Salto-Sciliar,	Oltradige-Bassa	Atesina,	Alta	Valle	Isarco,		
				Valle	Isarco	e	Val	Gardena):	cls@cls-bz.it,	tel.	0471	288003,	www.cls-bz.it	
• 		KVW	Bildung	(per	Val	Pusteria	e	Val	Badia):	bildung.pustertal@kvw.org,	tel.	0474	413705,	www.kvw.org	
• 		urania	meran	(per	Val	Venosta,	Burgraviato):	info@urania-meran.it,	tel.	0473	230219,	urania-meran.it	
			Ulteriori	informazioni:		

Servizio	di	coordinamento	per	l’integrazione	
www.provincia.bz.it/integrazione/convivere	
coordinamento-integrazione@provincia.bz.it,	tel.	0471	413390	

ز) التسجيل في دروس الّلغة اQيطالية أو ا*Iانية:
دروس الّلغة ا*Iانية واQيطالية اIخصصة لNشخاص من دول خارج ا/تحاد ا*وروبي 

مجانية. يجب أن تثبت أنك حضرت 75 ٪ على ا*قل من إجمالي 80 ساعة من الدروس 
سنويًا ، حتى بلوغ اIستوى A2. با/تفاق مع مؤسسات الuتّعليم اIستمر، يمكن ولوج دروس 

الّلغة في جميع أنحاء العمالة.
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