إثبات معرفة اللّغة والثّقافة احملليّة
اعتبارًا من عام  ، 2023املواطنون من دول خارج االحتاد األوروبي الدين يرغبون في االستفادة
من احلوافز و خلدمات اإلضافيّة لألسرة ،حوافز األسرة  +واملساعدات اإلقليميّة لألطفال  ،يجب أن يتبتوا
كفاءتهم اللّغوية شفهيًا في مستوى  A2من اإلطار األوروبي املرجعي املشترك ومعرفة ثقافة و عادات السّكان
احملليني) قرار رقم  1182تاريخ .(2019.12.30
الذين تقدموا بطلب للحصول على احلوافز االقليميّة لألطفال لسنة  2023اعتبارًا من  1سبتمبر
 ،2022يجب أن يقدموا دليالً على معرفتهم اللّغوية والثقافية بالفعل عندتقدمي الطلب.
مالحظة هامة :كل من يقدم الطلب له او لزوجته او لشريكة له سيتعني عليه تلبية هذه املتطلبات.
 .1شهادة املعرفة اللّغوية
هناك االحتماالت التّالية للتّصديق على معرفة إحدى اللغتني اإلقليميتني:
أ( أن يكونوا قد تابعوا و بنجاح دوروس اللّغة اإليطالية أو األملانيّة من مستوى A2
ب( أن يكون قدتابعوا و بنجاح سنة دراسية في مدرسة باللّغة أملانية أو اإليطاليّة
ج( أن يكون مسجالً بإحدى اجلامعات باللّغة األملانية أو اإليطاليّة
د( حاصل على شهادة اللّغة الدولية للغة اإليطالية أو األملانية أو شهادة اللغة احمللية مستوى A2
هـ( اجتازوا اختباراللّغة اإليطالية للحصول على تصريح اإلقامة ملدة طويلة لالحتاد األوروبي أو ألغراض أو
من أجل إتفاقيّة اإلندماج اإلجتماعي و )اجتياز إمتحان اللّغة الشّفوي املستوى  A2للغة اإليطاليّة أو
األملانيّة( بنجاح مبقر مركز إمتحانات اللّغات الثّنائية والثّالثية .اللمزيد من املعلومات مكتب
التّنسيق من أجل ااإلندماج coordinamento-integrazione@provincia.bz.it
ز( التّسجيل في دوروس مجانية للغة اإليطاليّة أو األملانيّة:
تبلغ مدة دورس اجملانية اللّغة األملانية أو اإليطاليّة  80ساعة مع التزام احلضور بنسبة تفوق ٪ 5
من مجموع السّاعات .يجب إكمال الدّورس حتى احلصول على املستوى  A2من املعرفة اللّغوية خالل سنة
واحدة من التّسجيل .وإال فإن الدورة يجب أن تُعاد .ميكن درس اللّغات في جميع انحاء عمالة بولزانو
باالتفاق بني املقاطعات و املؤسسات التي تنظم هده الدّروس.
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:املعلومات والتّسجيل في دورس اللّغة
• alphabeta piccadilly (tedesco e italiano): info@alphabeta.it, tel.0471 978600, 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 288003, www.voltaire-bz.it

 إثبات املعرفة بالثّقافة احمللية واحلياة اإلجتماعية.2
:هناك االحتماالت التّالية التي تبني معرفتك بثقافة اجملتمع احمللي
أ( امتت سنة احدة و بنجاح مبدرسة باللّغة أملانية أو إيطالية
ب(أن تكون مسجالً أو وضعت طلب التّسجيل في إحدى اجلامعات باللّغة األملانية أو اإليطالية
:ج( التسجيل في دوروس مُخصصة
دروس في الثّقافة واحلياة االجتماعية احمللية اجملتمع مجانية ميكن متابعة هده الدروس في جميع انحاء عمالة
 من٪ 100 بولزانو باالتفاق بني املقاطعات و املؤسسات التي تنظم هده الدروساحلضور إلزامي بنسبة
: الدورس مقسمة على ثالث وحدات و مدة كل وحدة منها ثالث ساعات.السّاعات
 جنوب تيرول أمس واليوم: الوحدة النّمطية.1
 القيم في أوروبا: الوحدة الثّانية.2
 وقت الفراغ،  العمل،  التّكوين،  الصّحة،  الوحدة املعيشة.3
:املعلومات والتّسجيل في دوروس حول الثّقافة احمللية واحلياة اإلجتماعية
• 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.clsbz.it
• Urania Meran (per Val Venosta, Burgraviato, Val Pusteria e Val Badia): info@uraniameran.it,
tel. 0473 230219, urania-meran.it

:مزيد من املعلومات
مكتب تنسيق ا إلندماج و التّكامل
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