
LERNZENTRUM
VHS KAISERSLAUTERN

DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE

Das Lernzentrum Kaiserslautern wird kofinanziert 
vom Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds 
(AMIF) der Europäischen Union und dem Land 
Rheinland-Pfalz. 

و  مهاجرت   ، پناهجو�ی ما�  صندوق  حمایت  با  کایزرسالترن  آموز�ش  مرکز 
ک  به طور مش�ت راین لندفالتس  ایالت  و  اروپا  اتحادیه  (AMIF) ادغامِ 

می شود. اداره 

HIER MACHT DEUTSCH- 
LERNEN SPASS!
ید ی زبان آلما�ن لذت ب�� با ما، از یادگ�ی

Volkshochschule Kaiserslautern e.V.
Kanalstraße 3 · 67655 Kaiserslautern
Telefon 0631 36258-00
E-Mail: lernzentrum@vhs-kaiserslautern.de
www.lernzentrum-kaiserslautern.de

ÖFFNUNGSZEITEN / ساعات �ار

IHR KONTAKT / اطالعات تماس شما

Marika Schmitt
Telefon: 0631/36258-25
E-Mail:  lernzentrum@

vhs-kaiserslautern.de

Mehr Informationen / اطالعات بیش�ت
www.lernzentrum-kaiserslautern.de

DAS 
ANGEBOT IST 
KOSTENLOS!

برنامٔه آموز�ش 
رایگاِن 
است!

Online-Beratung und persönliche Sprechstunde 
nach Voranmeldung. و  آنالین  مشاوره  ن  گرف�ت امکان 

دارد. وجود  قب�   
�

هماهن� با  خصو�، 

Mo - Do 10:00 Uhr - 16:00 Uhr
Fr 09:00 Uhr - 12:00 Uhr

Ulrika Pospieszczyk
Telefon: 0631/36258-26
E-Mail:  lernzentrum@

vhs-kaiserslautern.de



DAS  
ANGEBOT IST  
KOSTENLOS!

  برنامٔه آموز�ش
  رایگاِن
!است

ندارد؟ تعلق  اُروپا  ِاتحادیه  به  که  اید  آمده  اَز کشوری  آیا شما   ·

آلما�ن به صورت فردی و گروهی در  ی زبان  یادگ�ی به  مایلید که  آیا   ·
دهید؟ ِادامه  دلپذیر   ِ

آموز�ش محیط  یک 

تلفظ  با  کردن  )خواندن و صحبت  آلما�ن  زبان  ی  یادگ�ی برای  آیا   ·
نیازمندید؟  پشتیبا�ن  و  کمک  به  فهمیدن(   ، ن ،نوش�ت صحیح 

کردِن خود  کنید و صحبت  نظر  تبادل  دیگران  با  دارید  آیا دوست   ·
ِارتقا دهید؟ و  تمرین کرده  به راح�ت  آرام  را در محیطی 

انتخاِب درس�ت  و  مناسب  مکا�ن  ما  آموز�ش  این صورت موسسۀ  در 
میباشد. شما  برای 

زبان  سازی  توانمند  منظور  به  متفاو�ت  روِش  ما  آموز�ش  موسسۀ 
ایط  ِارتباط در �ش برقراری  آموز در ساخت جمالت صحیح،  و 

به  مدرن   ِ
آموز�ش کمک  وسایِل  و  ِاجتماعی  آموز�ش  به همراه  متنوع 

ارائه می شود. شما 

نگاه آموزان در یک  زبان  برای  آموز�ش  موسسۀ 

به  مایل  که  مندا�ن  عالقه  برای  اطالعات  ین  مهم�ت
باشند: می  آلما�ن  زبان  ی  یادگ�ی

آموز�ش موسسۀ  در  میتوانید  شما 

گردید: مند  بهره  فوق  امکانات  با  ما   

اختصایص و  راهنما�ی بطور فردی  و  ن مشاوره  اَّول�ی  ·
تجربه با  ان  دب�ی با همراهی  آلما�ن  زبان  تعلیم  و  تدریس    ·

گروه های کوچک آموزش وتعلیم در   ·
نت  این�ت به   � و دس�ت کمپیوتر  به  مجهز  سیار  آموز�ش  های  مکان   ·

امتحانات   در  آماده شدن  برای  · کمک و حمایت 
در  گفتگو  و  مکالمه  تمرین  و  تکرار   ·

Die wichtigsten Informationen für  
interessierte Personen.

·  Sie kommen aus einem Land, das nicht der EU  
angehört?

·  Sie wollen in angenehmer Lernatmosphäre zusätzlich 
und individuell weiterlernen?

·  Sie wünschen sich Hilfe und Unterstützung beim 
Deutschlernen (Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)?

·  Sie möchten sich in einer entspannten Umgebung mit 
anderen austauschen und ihr Sprechen verbessern?

Dann sind Sie bei uns im Lernzentrum richtig. Wir bieten 
eine individuelle Förderung. Das Lernzentrum hilft mit 
(sozial)pädgogischer Kompetenz, modernen Lehrmitteln 
und nicht zuletzt mit Einfühlungsvermögen.

DAS LERNZENTRUM IM ÜBERBLICK UNSERE TERMINE FÜR DIE  
SPRECH-CAFÉS
 
Niveau A2 
Dienstag 12:00 – 12:45 Uhr, 13:00 – 13:45 Uhr

Niveau A2/B1  
(über Zoom, Teilnahme nach Anmeldung)

Donnerstag 17:15 – 18:00 

Niveau B1/B2 
Mittwoch 12:30 – 13:30 Uhr

Änderungen vorbehalten

SO FINDEN SIE UNS
Das Lernzentrum befindet sich im Erdgeschoss der 
Volkshochschule Kaiserslautern, Kanalstraße 3 in 
67655 Kaiserslautern (Weiterbildungszentrum).

· Eine persönliche Erstberatung 

· Individuelles Lernen mit Lernbegleitung

· Lernmöglichkeiten in Kleingruppen

·  Mobile Lernplätze, ausgestattet mit Computern und 
Internetzugang

·  Hilfe und Unterstützung für die Prüfungsvorbereitung 
A1, B1, B2, C1

·  „Sprech-Cafés“ zum Deutsch sprechen

WIR BIETEN IHNEN

برای   تدریس  زمان و ساعات 
تدریس( ساعات  تغی�ی  )با 

 

 سطح در�
ساعت  شنبه،  سه  روزهای 
ساعت  شنبه،  سه  روزهای 

کت پس از ثبت نام( )از طریق زوم، �ش
در� سطح 

ساعت  شنبه،  پنج  روزهای 
در�  سطح 

ساعت   چهارشنبه،  روزهای 

کنید: می  پیدا  را  ما  بدین طریق 
کایزرزالترن  فولکس هوخ شولۀ شهر  در  کف  در طبقه هم  آموز�ش  موسسۀ 

به آدرس ریز قرار دارد. 

Kanalstraße 3, Kaiserslautern

 “SPRECH- CAFES„

 
 12:45 – 12:00
 13:45 – 13:00

 18:00 – 17:15
 

13:30 – 12:30

A2 

B1/A2

 B2/B1
 “Sprech- Cafes„

 C1,B2, B1, A1 


