ش
آیا مایل به �کت در دوره
ن
ش
آموز� زبان آلما� هستید
گ
آموز� زبان ن
آلما� ش�کت کنید؟ صندوق هم ی ز
آیا میخواهید در دوره ش
) به افرادی که پناهند� یاÖIF( آم�ی اطریش
ÖIF  مستقیماً به.) دریافت کرده باشند کمک میکندSubsidiärer Schutzberechtigung( اقامت موقت
 این کمکهای مایل از سوی وزارت فدرال اطریش.مراجعه کنید و تمام اطالعات در مورد مساعدت مایل را دریافت کنید
آم�ی و خارجه ی ن
 هم ی ز،در امور اروپا
.تام� میشوند

چه کیس می تواند بهره مند شود؟

گ
گ
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برای هر سطح زبان حد ث
€ 750 �اک

Sie wollen
einen Deutschkurs
besuchen?
Sie wollen einen Deutschkurs besuchen? Der Österreichische Integrationsfonds
(ÖIF) hilft Personen mit Asyl oder subsidiärem Schutz. Kommen Sie direkt zum
ÖIF, hier gibt es alle Informationen zu den Förderungen. Die Förderungen des ÖIF
werden vom Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres finanziert.

Wer wird gefördert?
Asylberechtigte: innerhalb von 3 Jahren nach positiver Asylgewährung (sollte
vor Asylgewährung bereits subsidiärer Schutz gewährt worden sein, innerhalb von
3 Jahren nach erstmaliger Zuerkennung des subsidiären Schutzes)
Subsidiär Schutzberechtigte: innerhalb von 3 Jahren nach erstmaliger Zuerkennung des subsidiären Schutzes

Welche Sprachniveaustufen werden gefördert?
Alphabetisierung, A1, A2, B1, B2

In welcher Höhe werden Förderungen vergeben?
Förderungen können in Höhe von max. 750 Euro je Niveaustufe vergeben werden.

Stand: November 2015
Deutsch/Farsi

Wie kann ich eine Förderung beantragen?
Bitte melden Sie sich beim Integrationszentrum in Ihrer Nähe und vereinbaren
Sie einen persönlichen Beratungstermin
Bei diesem Termin erhalten Sie wichtige Informationen zum Leben in Österreich,
zu Integrationsangeboten sowie Anlaufstellen für Ihren Integrationsprozess und
können eine Sprachförderung des ÖIF beantragen.
Anträge für eine Sprachförderung müssen mindestens 3 Wochen vor Start des
Deutschkurses am Welcome Desk beantragt werden und können nur schriftlich im
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Rahmen eines Beratungsgesprächs beantragt werden.

Ihr Kontakt zum ÖIF

0512 / 56 17 71

Wien, Burgenland: 01 / 715 10 51–300

Tirol, Vorarlberg:

0512 / 56 17 71

0732 / 78 70 43
0662 / 87 68 74

Niederösterreich: 02742 / 265 27

Oberösterreich:

0732 / 78 70 43

Steiermark:

0316 / 84 17 20

Salzburg:

0662 / 87 68 74

Kärnten:

0463 / 50 37 81

Für einen Antrag brauchen Sie
bei Asylberechtigten: Asylbescheid und gültiger Konventionsreisepass
bei subsidiär Schutzberechtigten: Asylbescheid und gültige Karte für subsidiär
Schutzberechtigte
Meldezettel
Kostenvoranschlag eines zertifizierten Kursinstitutes
Sozialversicherungsnummer

Adressen und Öffnungszeiten der ÖIF Welcome Desks
Integrationszentrum Wien
Landstraßer Hauptstr. 26,
1030 Wien
MO-DO 7:30 bis 18:30 Uhr
FR
7:30 bis 15:30 Uhr
Integrationszentrum
Niederösterreich
Kugelgasse 8, 3100 St. Pölten
MO-MI 8:30 bis 16:30 Uhr
DO
8:30 bis 18:30 Uhr
FR
8:30 bis 13:00 Uhr
Integrationszentrum Steiermark
Reitschulgasse 19, 8010 Graz
MO-MI 8:30 bis 16:30 Uhr
DO
8:30 bis 18:30 Uhr
FR
8:30 bis 13:00 Uhr

تماس با صندوق هم ی ز
:)ÖIF( آم�ی اطریش

:فورآرل�گ
،یت�ول
ب
:اطریش باال
:سالزبورگ

01 / 715 10 51–300

02742 / 265 27
0316 / 84 17 20
0463 / 50 37 81

: بورگن الند،وین
:اطریش سفیل
:شتایرمارک
تن
:�کرن

:مدارک زیر است
برای تقاضای کمک گهای مایل نیاز به
گ

 جواب پناهند� و گذرنامه کنوانسیون:برای افراد که از حق پناهند� برخوردار اند
گ
معت� اجازه اقامت
 جواب پناهند� و کارت ب:)Subsidiärer Schutzberechtigung( دارندگان لقب
)Meldezettel( گواهی سکونت
)zertifziert( ) ییک از موسسه های دوره زبان تصدیق شدهKostenvoranschlag( برآورد هزینه
)E-Card( شماره بیمه اجتماعی

آدرس و ساعات کاری ت
دف� استقبال مرکز هم ی ز
)ÖIF( آم�ی اطریش

Integrationszentrum Kärnten
10. Oktoberstraße 16,
9020 Klagenfurt
MO-MI 8:30 bis 16:30 Uhr
DO
8:30 bis 18:30 Uhr
FR
8:30 bis 13:00 Uhr

Integrationszentrum Salzburg
Ernest-Thun-Straße 6,
5020 Salzburg
MO-MI 8:30 bis 16:30 Uhr
DO
8:30 bis 18:30 Uhr
FR
8:30 bis 13:00 Uhr

Integrationszentrum Salzburg
Ernest-Thun-Straße 6,
5020 Salzburg

Integrationszentrum
Oberösterreich
Weingartshofstraße 25,
4020 Linz
MO-MI 8:30 bis 16:30 Uhr
DO
8:30 bis 18:30 Uhr
FR
8:30 bis 13:00 Uhr

Integrationszentrum Tirol
Lieberstraße 3, 6020 Innsbruck
MO-MI 8:30 bis 16:30 Uhr
DO
8:30 bis 18:30 Uhr
FR
8:30 bis 13:00 Uhr

Integrationszentrum Tirol
Lieberstraße 3, 6020 Innsbruck

۱۶:۳۰  تا۸:۳۰ :دوشنبه تا چهارشنبه
۱۸:۳۰  تا۸:۳۰
:پنجشنبه
۱۳:۰۰  تا۸:۳۰
:جمعه

۱۶:۳۰  تا۸:۳۰ :ادوشنبه تا چهارشنبه
۱۸:۳۰  تا۸:۳۰
:پنجشنبه
۱۳:۰۰  تا۸:۳۰
:جمعه

Integrationszentrum Kärnten
10. Oktoberstraße 16,
9020 Klagenfurt

Integrationszentrum Wien
Landstraßer Hauptstr. 26,
1030 Wien

		
Integrationszentrum
Oberösterreich
Weingartshofstraße 25,
4020 Linz

Integrationszentrum
Niederösterreich
Kugelgasse 8, 3100 St. Pölten

۱۶:۳۰  تا۸:۳۰ :دوشنبه تا چهارشنبه
۱۸:۳۰  تا۸:۳۰
:پنجشنبه
۱۳:۰۰  تا۸:۳۰
:جمعه

۱۶:۳۰  تا۸:۳۰ :دوشنبه تا چهارشنبه
۱۸:۳۰  تا۸:۳۰
:پنجشنبه
۱۳:۰۰  تا۸:۳۰
:جمعه

۱۸:۳۰  تا۷:۳۰ :دوشنبه تا پنجشنبه
۱۵:۳۰  تا۷:۳۰
:جمعه

۱۶:۳۰  تا۸:۳۰ :دوشنبه تا چهارشنبه
۱۸:۳۰  تا۸:۳۰
:پنجشنبه
۱۳:۰۰  تا۸:۳۰
:جمعه

Integrationszentrum Steiermark
Reitschulgasse 19, 8010 Graz

۱۶:۳۰  تا۸:۳۰ :دوشنبه تا چهارشنبه
۱۸:۳۰  تا۸:۳۰
:پنجشنبه
۱۳:۰۰  تا۸:۳۰
:جمعه

