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 معلومات
 کرونا ویروس

19 -کووید   

 

ادغام  
 

  2020فبروری  27
 
 

زبان فرانسوی و آشنایی بهتر با  آموختنپیشنهاد دوره آموزشی آنالین برای 

 ها و کارکرد جامعه فرانسه ارزش
 

وزارت داخله، ابزارهای   (DAAEN) همراهی اتباع خارجی و ملیت، در پاسخ به درخواست ریاست پذیرش، 2017از اواخر سال 

، امکان آموزش زبان فرانسوی و شناخت بهتر از تازه وارد به فرانسه . این ابزارها به افرادطراحی و ایجاد شدنددیجیتال متعددی 
های کالسیک حضوری که در کنار کورسو را دارند مکِمل  نقشها و کارکرد جامعه فرانسه را فراهم می کنند. این ابزارها ارزش

 ها استفاده می شود. از آن( ارائه می شوند، CIRدر چارچوب قرارداد ادغام جمهوری )

 ابزارهای دیجیتال برای آموختن زبان فرانسوی 
 

 

کورس  ( منطقه پاریس ایل دو فرانس یک مجموعهL’Alliance françaiseنهاد آلیانس فرانسیز )

را ایجاد کرده است که همه آن در پالتفورم دانشگاه  )زندگی در فرانسه( » en France Vivre «به نام  (MOOC) آنالین آزاد های

ها چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان B1تا   A1( قابل دسترس می باشد. این مجموعه از سطح FUNدیجیتال فرانسه )

 گیرد. را در بر می
 به لینک زیر مراجعه کنید :  »en France Vivre « نالینکورس آ برای دسترسی به مجموعه

https://www.fun-mooc.fr/universities/direction-generale-des-etrangers-en-france/  
 

 Vivre en » ، اپلیکیشن MOOC A1در کنار  نهاد الیانس فرانسیز،جدیدترین برنامه تولیدی 
France »  ) ساعت درسی می باشد و هدف آن کمک به افراد نوآموز و  10حاوی  می باشد. این اپلیکیشن)زندگی در فرانسه

تا بتوانند مشکالت روزمره زندگی شان را حل کنند، که شامل بازی کردن نقش برای تمرین زبان، یک  استمبتدی زبان فرانسوی 
 ها می باشد. ها و پاداشدیکشنری حاوی کلمات که بیشترین مورد استفاده را دارند و همچنان چالش

 ، به لینک زیر مراجعه کنید : Vivre en Franceبرای دسترسی به به اپلیکیشن 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alliancefrancaise.vef&hl=fr 
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( ساخته شده DAAENاپلیکیشن دیجیتال دیگری که با حمایت ریاست پذیرش، همراهی اتباع خارجی، و ملیت )

شده است. طراحی و با مشارکت پناهندگان  Forum réfugiés – Cosiنام دارد. این اپلیکیشن توسط نهاد  Happy FLEاست، 

اصول زبان فرانسوی را از طریق وضعیت زندگی روزمره می آموزاند : شناخت وسایل ترانسپورت، خواندن  Happy FLEبرنامه 

تمرین و  120یک نقشه، فهمیدن یک نسخه داکتر، احوال پرسی کردن، خرید کردن، فهمیدن اسناد اداری و غیره. اپلیکیشن حاوی 

نفر جدید  10روزانه  سپورت، محیط زیست، صحت، خرید، مسکن.گیرد : ترانکلمه می شود که پنج موضوع را در بر می 100

 دقیقه در روز از آن استفاده می کنند.  8در این اپلیکیشن ثبت نام می کنند و به طور اوسط 

 ، به لینک زیر مراجعه کنید : Happy FLEبرای دسترسی به اپلیکیشن 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cosi.happyfle&hl=fr 

 ابزارهای آنالین برای فهم انجام اولین اقدامات در فرانسه و دسترسی به شغل 
 

را با  جدیدیک کورس آنالین  2019نهاد الیانس فرانسیز منطقه پاریس ایل دو فرانس از ماه مارچ 

د. این کورس بر آموزش زبان فرانسوی به مجموعه اش اضافه کر )کار کردن در فرانسه( « Travailler en France »عنوان 

را به دست آورده اند. این کورس ابزار  A2برای اهداف حرفه ای، و برای آن عده از خارجیان طراحی شده است که از قبل سطح 

)جستجوی شغل، مصاحبه استخدام، زندگی در شرکت( و لغات مرتبط با پنج سکتور مسلکی  مسلکیزبانی و کدهای اجتماعی دنیای 
 ها، ساختمان، صحت، کمپیوتر، هوتل، رستوران و غذا. را در اختیار شخص قرار می دهد : خدمات به فرد و به شرکت

 به لینک زیر مراجعه کنید : « Travailler en France »   و   « Vivre en France»کورس های آنالین برای دسترسی به
https://www.fun-mooc.fr/universities/direction-generale-des-etrangers-en-france/ 

)زندگی و  « Vivre et accéder à l'emploi en France »کورس آنالین 

فعال  2020اپریل  10(، از تاریخ DAAENطراحی شده توسط ریاست پذیرش، همراهی اتباع خارجی و ملیت ) کار در فرانسه( 

شده است. این کورس برای همه افرادی است که می خواهند در فرانسه زندگی کنند، و یا به تازگی در فرانسه مقیم شده اند، و می 
 خواهند سازماندهی و نحوه کارکرد کشورمان را بهتر بشناسند. 

فرانسه باید انجام دهد، معرفی می کنند )یک حساب بانکی چگونه باز می  تازه وارد به انا و رایان اولین اقداماتی را که یک شخص
و منابع عملی برای زندگی در  ها،شود؟ چطور می توان یک طفل را شامل مکتب کرد؟...(، ادارات مختلف دولتی و کارکرد آن

 د؟...(. فرانسه )چطور می توان رفت و آمد کرد؟ برای یافتن یک شغل چه مراحلی را باید انجام دا

ساعت را در بر می گیرد و به سکانس های کوتاه چند دقیقه ای تقسیم  3این دوره آموزشی در هفت فصل طراحی شده است که 

شده است که قابلیت دیدن چندین بار با ریتم مورد نظر و متناسب با نیاز شخص را دارد. این دوره آموزشی به صورت رایگان و 

 :  قابل دسترس می باشد FUNی در پالتفورم در تمام سال به زبان فرانسو

)interieur+134004+session01/about-v1:dgef-mooc.fr/courses/course-https://www.fun) 
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 ابزارهای آنالین برای آشنایی با کدها و ارزش های جمهوری فرانسه 

 

به منظور آموزش و  « Ensemble en France »تعاملی دیجیتال را به نام یک دوره آموزشی  (FTDA)انجمن فرانس تر دازیل 

 ه اند، طراحی کرده است.آگاهی دهی در مورد اصول و ارزش های جهموری فرانسه برای خارجیانی که تازه به فرانسه رسید

ویدیو، زیر نویس شده به زبان های فرانسوی،  50یک دوره آموزشی رایگان، برای فهم و شناخت جمهوری و ارزش های آن. با 

انگلیسی، عربی، اسپانیایی، پرتگالی، چینی، روسی، تامول، فارسی و پشتو و همراه با تمرین های مسلسل برای بهبود سطح زبان 
 فرانسوی. 

 دسترسی به این برنامه همیشگی و برای همه آزاد است. برای باز کردن آن روی لینک زیر کلیک کنید : 

https://www.ensemble-en-france.org/  

 

واهران نو جوان، و والدین سال و خانواده های شان )برادران و خ 12تا  7اطفال بین سنین  برای

. با تشریح موضوع الئیسیته و موضوعات مذهبی های کوتاه تعریف می کنندبه صورت آنالین داستان TRALALEREشان(، انجمن 

طفال تازه وارد به فرانسه را در فهم و شناخت ارزش های جمهوری ا TRALALEREانجمن   Vinz et Louو از طریق پروگرام 

 همراهی می کند.  فرانسه

 این برنامه به زبان های فرانسوی و انگلیسی، از طریق لینک زیر قابل دسترس می باشد : 

religieux/27-faits-et-ehttps://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/laicit 

(، وزارت داخله یک اپلیکیشن موبایل را در اختیار اشخاص تازه وارد CIRدر چارچوب قرارداد ادغام جمهوری )

ها کمک می کند سطح شناخت شان را از طریق انجام تمرین )کوویز( قبل و بعد از آموزش های به فرانسه قرار داده است که به آن
رد برنامه آموزشی مدنی که در چارچوب حضوری بسنجند. برعالوه، از این اپلیکیشن می توان برای به دست آوردن معلومات در مو

 قرارداد ادغام ارائه می شود و همچنان یافتن لینک سایت های انترنتی مفید، نیز استفاده کرد! 

 برای دسترسی به این اپلیکیشن : 

  اندروید یا اپل تان دانلود نمایید.را در استور موبایل  Formation civique CIRاپلیکیشن 
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