
خرید تیکتپول هزینه   
U-Abo با آموزش زبان المانی   

 

زبان المانی را کسی که در کشور سوئیس شدن در یک جامعه است. ترین کلید ادغام  زبان مهم

هنگ این کشور می کنند.فرفهمیدن د شروع به ن یاد می گیر  

می تواند زبان المانی را سریعتر یاد  یک کالس زبان المانی شرکت میکند، کسی که بیشتر از

 بگیرد.

آموزش زبان المانی وجود دارد. که این کالسهای زبان از همدیگر  در فریکتال کالسهای رایگان

دور هستند.که فقط با بوس وقطار می تواند آنجا رفت .در کشور سوئیس خرید تیکت وسایل 

می باشد. به همین دلیل هم مهاجرین به کالسهای زبان  (متق)یلی گران حمل و نقل عمومی خ 

 المانی شرکت کرده نمی توانند.

 

برای تیکت کمک می کنندحاال فریکتال   

عنوان پناهنده در یکی از محلهای فریکتال زندگی به کسانی مورد حمایت قرار می گیرند که 

ند( آنها کفرانک در روز پول در یافت  9نباید بیشتر از حمایت اداره مهاجرت باشد ) د وتحتکنن 

با شرایط ذیل دریافت میکنند.و فیصد پول ساز گار با محیط  50  

وقرار مالقات در فریکتال در این رفتن حد اکسر دو بار در هفته به کالس زبان المانی . 1

.داز محل زندگیشان باش دورصورت که کالسها   

به کالس های زبان المانی باید به طور مداوم شرکت کرده شود  . 2  

سی که بدون دلیل به درس شرکت نکنند، پول هزینه تیکت در یافت نمی کند، و کسی که به .ک

شرکت کرده نمی تواند باید به معلم خود اطالع دهد. سدر  

انجام دهد.فعال و همکار در درس باشد و کار خانگی های خود را . 3  

 

مهاجرین یک ورقه را در یافت می کنند که از معلم خود بروی آن امضا بگیرند. ودر آخر ماه 

اس  آخر هر ماه پول هزینه تیکت خود را در یافت میکنند،که از طرف شرکت  نشان بدهند و در

 ب ب توسط کارت هدیه پرداخت می شود.
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