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دورات جديدة لتعلم اللغة األلمانية
في سبتمبر تبدأ ثالث دورات لتعلم اللغة
األلمانية لألشخاص الذين ال يملكون موافقة
لزيارة دورات اإلندماج المقدمة من قبل
الحكومة األلمانية .البعض اآلخر يقول إنه
شي مثالي لألشخاص الذين تم رفض طلبات
لجوئهم أو ينتظرون رد على طلب اللجوء.
*دورة اللغة األولى :هدفها تعلم مستوى
اللغة B1وتبدأ من المستوى  A1من 90.01
حتى  91.91.1091وذلك من الساعة
 1::0صباحا حتى الساعة  91:11في
Eugenstraße 71,72072
Tübingenالموظفة المسؤلة :السيدة
Donathرقم الهاتف,070791:107::
اإليميل :
helen.rahel,donath@ib.de ,أوقات
المحادثة :من االثنين واألربعاء من الساعة
 90حتى الساعة  91ويوم الخميس من
الساعة  1حتى الساعة  99صباحا وذلك في
مدرسة .VHS Tübingen
*دورة اللغة الثانية :هدفها تعلم مستوى اللغة
B1وتبدأ من المستوى  A2من 90.01
حتى90.91.1091من الساعة  9:::0حتى
الساعة .97:01
*دورة اللغة الثالثة :هدفها تعلم مستوى اللغة
B2وتبدأ من المستوى  B1من
 90.01.1091حتى  11.09.1091من
الساعة  9:::0حتى الساعة ,97:01
المكان : Katharinenstraße
18,72072 Tübingenالموظفة
المسؤلة :السيدة  Carleفي مدرسة VHS
Tübingenغرفة رقم , Tel.: 000
070715603-11 deutsch@vhstuebingen.deأوقات المحادثة :االثنين
والخميس من الساعة  1حتى الساعة 99
ومن  90حتى الساعة  ,91يوم الثالثاء من
الساعة  1حتى الساعة  ,99األربعاء من
الساعة  90حتى الساعة  .91أوقات المحادثة
عبر الهاتفك يوم االثنين والخميس من الساعة
 99::0حتى الساعة  91ومن الساعة 91
حتى الساعة  , 91يوم األربعاء من الساعة 1
حتى الساعة .91

مسؤوليات و مهام جديدة في مبنى االدارة
المحلية Landratsamt
ابتداءا من يوم االثنين الموافق ل  3من
شهر ايلول سبتمبر يوجد في بناء االدارة
المحلية مسؤوليات جديدة في قسم التعليم و
المشاركة و بطاقة البونوز
 KreisBonusCardالى االن تم تحديد
الذهاب الى الشخص المسؤول على اساس
التسلسل االبجدي للحروف االولى من الكنية
و ابتداءا من  3ايلول سبتمبر سوف يجري
الفرز اعتمادا على مكان السكن فعندما يريد
الشخص التقديم لبطاقة KreisBonusCard
سوف يجري النظر الى مكان سكنه و بناءا
على ذلك يحديد من هو الشخص المسؤول .
يمكن معرفه من هو الشخص المسؤول تحت
الرابط التالي
و لمزيد من المعلومات حول بطاقة
 KreisBonusCardيمكن الرجوع الى
العديدين  47و  88من TüNews
.International

Bei einer Reise durch ihren Wahlkreis besuchte die Beauftragte der Bundesregierung
für Migration, Flüchtlinge und Integration Annette Widmann-Mauz (Bildmitte) auch
eine Redaktionssitzung von TÜnews. Foto: TÜnews International / Mostafa Elyasian.

dafür zuständig ist.
Die Ansprechpartner kann man
unter www.kreis-tuebingen.
de unter „Angebote“ – „KreisBonusCard“ oder „Bildung und
Teilhabe“ nachschauen. Mehr
Informationen zur Kreisbonuscard
gibt es in den Editionen 47 und 88
von TÜnews International.
New responsibilities
at the district office
As from Monday, September 3rd,
there will be new responsibilities
for education and participation
(Bildung und Teilhabe) and the
KreisBonusCard at the district
office Tübingen. Until now the first
letter oft he surname determined
which person was responsible for
you. As from 3rd of September
it is not like that anymore. It will
depend on where you live. For example, if someone wants to apply
for a KreisBonusCard, it is checked
where he or she lives. Then it is
determined, who is responsible
for the person. You can see the
contact persons at www.kreis-tu “ebingen.de under „Angebote„KreisBonusCard“ or „Bildung und
Teilhabe“. More information about
the KreisBonusCard is available
in Editions 47 and 88 of TÜnews
International.

In cooperation with:

Closure of refugee
accomodations
The accommodation for refugees
in the Schellingstraße has been
dissolved. The accommodation in
the Schleifmühleweg is also due to
be closed by September. Then the
containers will be dismantled. The
refugees who lived there will now
move into brand new buildings in
the Breite Weg street in Tübingen.
Because they have lived in the
containers for a very long time.
The city administration Tübingen is
still responsible for these refugees.
There will be more new housing
options in the future.
Neue Zuständigkeiten
beim Landratsamt
Ab Montag, 3. September, gibt es
beim Landratsamt Tübingen neue
Zuständigkeiten für den Bereich
Bildung und Teilhabe und die
KreisBonusCard. Bisher wurde
nach dem Anfangsbuchstaben des
Nachnamens eingeteilt, zu welcher
Ansprechperson man gehen kann.
Ab 3.9. ist das nicht mehr so. Dann
kommt es darauf an, wo man
wohnt. Wenn zum Beispiel jemand
eine KreisBonusCard beantragen
will, wird geschaut wo er oder sie
wohnt. Dann wird eingeteilt, wer
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Neue Deutschkurse
Im September beginnen in Tübingen drei Deutschkurse für Personen, die keine Berechtigung zum
Integrationskurs/DeuFöV (Deutschsprachförderverordnung) haben.
Anders gesagt: Er ist für die Menschen ideal, die im Asylverfahren
sind oder deren Antrag abgelehnt
wurde.
Sprachinstitut Tübingen
Kurs 1: Zielniveau B1, ab
Einstiegsniveau A1, 10.09.
bis 15.12.2018, 8:30 bis 12:45
Uhr. Ort: Eugenstraße 71, 72072
Tübingen; Ansprechpartnerin:
Frau Donath, Tel.: 07071 935437,
helen.rahel.donath@ib.de, Sprechzeiten: Mo, Mi: 14 bis 16 Uhr, Do:
9 bis 11Uhr.
vhs Tübingen
Kurs 2: Zielniveau B1, ab
Einstiegsniveau A2, 10.09. bis
14.12.2018, 13:30 bis 17:45 Uhr;
Kurs 3: Zielniveau B2, ab Einstiegsniveau B1, 10.09.2018 bis
25.01.2019, 13:30 bis 17:45 Uhr.
Ort: Katharinenstraße 18, 72072
Tübingen; Ansprechpartnerin: Frau
Carle, vhs Tübingen Raum 004,
Tel.: 07071 5603-11, deutsch@
vhs-tuebingen.de; persönliche
Sprechzeiten: Mo und Do: 9 bis 11
Uhr sowie 14 bis 15 Uhr, Di: 9 bis
11 Uhr, Mi: 14 bis 16 Uhr; telefonische Sprechzeiten: Mo und Do:
11:30 bis 12 Uhr sowie 15 bis 16
Uhr, Mi: 9 bis 12 Uhr.
New German courses
In September, three German
courses will begin in Tübingen for
persons who are not eligible for
the integration course / DeuFöV
(German Language Promotion
OrdinanceRegulation). In other
words, it is ideal for those who are
in the asylum procedure or whose
application has been rejected.
Language Institute Tübingen (Sprachinstitut)
Course 1: Target level B1,
starting at level A1, 10.09.
until 15.12.2018, 8:30 to 12:45.
Location: Eugenstraße 71, 72072
Tübingen; Contact: Ms. Donath,

www.tunews.de

Tel .: 07071 935437, helen.rahel.
donath@ib.de, Office hours: Mon,
Wed: 14 to 16 o‘clock, Th: 9 to 11
o‘clock.
vhs Tübingen
Course 2: Target level B1,
starting at level A2, 10.09. until
14.12.2018, 13:30 to 17:45;
Course 3: Target level B2,
starting at level B1, 10.09.2018
to 25.01.2019, 1.30 to 5.45 pm.
Location: Katharinenstraße 18,
72072 Tübingen; Contact: Ms. Carle, vhs Tübingen Room 004, Tel .:
07071 5603-11, deutsch@vhs-tuebingen.de; personal office hours:
Mon and Thu: 9 to 11 o‘clock
and 14 to 15 o‘clock, Tue: 9 to 11
o‘clock, Wed: 14 to 16 o‘clock;
Telephone hours: Mon and Thurs:
11:30 to 12 o‘clock and 15 to 16
o‘clock, Wed: 9 to 12 o‘clock.
Schließung von
Flüchtlingsunterkünften
Die Unterkunft für Geflüchtete in
der Schellingstraße wurde aufgelöst. Auch die Unterkunft im
Schleifmühleweg soll bis September geschlossen werden. Dann
werden die Container abgebaut.
Die Geflüchteten, die dort gewohnt
haben, ziehen in Neubauten im
Breiten Weg in Tübingen. Denn
sie haben schon sehr lange in den
Anschlussunterkünften gewohnt.
Die Stadtverwaltung Tübingen
ist weiterhin zuständig für diese
Geflüchteten. Es wird noch weitere
neue Wohnmöglichkeiten geben.
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Beim Erbe-Lauf werden
Spenden für „Schwimmen für
alle Kinder“ gesammelt
Am Sonntag, 16. September, ist
nicht nur der Umbrisch-Provenzalische Markt in Tübingen. Es findet
auch der 25. Tübinger Erbe-Lauf
statt. Das ist eine große Lauf-Veranstaltung. Alle Teilnehmenden
können durch das Mitmachen
Spenden für das Projekt „Schwimmen für alle Kinder“ sammeln.
„Schwimmen für alle Kinder“

پروژه
برایshow
هاthe
اعانه
جمع
:۲authors
اخبارand not in
The articles
opinions
of the
»Erbe-Lauf
» درofهمه
برایResponsable:
 «شناDr. Wolfevery case the «
opinions
the editor.
gang Sannwald, Landratsamt, Wilhelm-Keil-Str. 50, 72072
Tübingen;
بازار
تنهاkulturgut@kreis-tuebingen.de.
 سپتامبر نه۱۶ در دوشنبه

»Umbrisch-Provinzialisch«

In cooperation with:

ist ein Projekt, das Kindern und
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kostenlosen Schwimmunterricht ermöglicht. Mehr Informationen über
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The Erbe Run collects donations for „swimming for all
children“
On Sunday, September 16th, not
only the Umbrian-Provencal market is taking place in Tübingen.
There is also the 25th Tübingen
Erbe Run. This is a big running
event. All participants can collect
donations for the project „Swimming for all children“. „Swimming
for all children“ is a project that
offers free swimming lessons to
children and adolescents who have
a KinderCard or a KreisBonusCard.
More information about the project can be found in the TÜnews
International edition 74.
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