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 معلومات
 کروناوایرس

19 -کوئید   

 

 ادغام
 

  27فبروری   2020د 
 
 

د فرانسوي ژبې زده کړې او د فرانسوي ټولنې په ارزښتونو او فعالیت ښه پوهیدو لپاره د آنالین 

 روزنې وړاندیز.
 

( د DAAENکال له پای راهیسې د کورنیو چارو وزارت د بهرنیانو  د اوسیدنې ، مالتړ او تابعیت ریاست ) 2017 د

چې  ومعمولي حضوري درسون برسیره د .شوې ديپروژو غوښتنې په ځواب کې څو دانې ډیجیټلي پروګرامونه رامینځ 
دا پروګرامونه نوي راغلیو کسانو ته د فرانسوي ( په چوکاټ کې په نظر کې نیول شوې CIRد ټولنې د ادغام تړون )

 مرسته کوي. کېژبې زده کولو او د فرانسوي ټولنې د ارزښتونو او فعالیت په اړه د ښه پوهاوي ترالسه کولو 

 د فرانسوي ژبې زده کړې لپاره ډیجیټلي پروګرامونه 
 

نو ډیجیټلي پروګراموفرانس الیانس فرانسیز موسسې یو کلیکسیون د  -ډو  -د پاریس ایل 
 France Universitéیا په فرانسې کې ژوند کول چې دا ټول د  Vivre en Franceراغونډ کړی په نوم د 

Numérique ( فرانس یونیورسیټی نمریکFUN پلیټ فارم کې  د ژبو لپاره د عمومي اروپایي کاري چوکاټ له )A1 
 سطحې پورې شتون لري. B1تر 
 

 ته د السرسي لپاره : MOOC Vivre en Franceپروګرام یا  په فرانسه کې ژوند کول
https://www.fun-mooc.fr/universities/direction-generale-des-etrangers-en-france/  

 

 Vivre    د ایپلیکشنسره یوځای شوی  MOOC A1د الیانس فرانسېز وروستی تولید ، د 
en France  ساعته روزنه وړاندې کوي او هدف یې دا دی چې په فرانسوي  10. دا دی مپه نو ژوند په فرانسه کېیا

ي ژوند حالت سره مخ ش ژبه کې لومړني پیل کونکي سره مرسته وکړي ترڅو د سناریو په وړاندې کولو سره د ورځني
 ، د خورا ګټورو ټکو قاموس ، چلنجونه او انعامونو پکې شته دي.

 په فرانسه کې ژوند ایپلیکشن ته السرسی لپاره: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alliancefrancaise.vef&hl=fr 
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کوزي  -، چې د فورم ریفیوجي  Happy FLEلخوا مالتړ شوی:  DAAENیو بل ډیجیټل ایپلیکشن د 
ډیزاین شوی ، دا د ورځني حاالتو له الرې د فرانسوي اساسات  یوځای موسسې لخوا رامینځته شوی. د مهاجرینو سره

یژندل ، د نقشې لوستل ، په طبي نسخې پوهیدل ، سالم کول ، پیرود کول ، په اداري زده کوي: د ټرانسپورټ وسیلې پ

د زدکړې وړ ټکي لري چې په پنځو موضوعاتو ویشل شوې دي  100تمرینونه او  120سندونو پوهیدل ... دا ایپلیکشن 

ځان راجسټر کوي او  نوي کسان 10کې هره ورځ  Happy FLE: ټرانسپورټ ، چاپیلایر ، روغتیا ، پیرود ، کور. 

 دقیقې ورڅخه ګټه پورته کوي. 8هره ورځ لږ تر لږه 
 ایپلیکشن ته السرسۍ لپاره:  Happy FLEد 

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

په فرانسه کې لومړني اداري کارونو تر سره کولو باندې پوهیدل او د کار موندنې ته د السرسۍ لپاره  

 آنالین پروګرامونه 
 

د مارچ  میاښتې راهیسې د   2019د پاریس ایل دو فرانس سیمې الیانس فرانسیز موسسه د 

تر عنوان الندې یادیږي بډایه  « Travailler en France »له الرې چې "په فرانسه کې کار"   MOOCیو اپلیکشن یا

چې د مسلکي اهدافو لپاره د فرانسوي ژبې زده کړې باندې تمرکز کوي چې د بهرنیانو لپاره چې دمخه یې  شوې ده
کچه ولري په نظر کې نیول شوې. دا روزنه د مسلکي نړۍ ژبني کیلیانې او ټولنیز رسمونه چمتو کوي )د  A2فرانسوي 

کار لټون ، د کار مرکه ، په شرکت کې چلند ( او پر پنځه مسلکي سکتورونو قاموس پر بنسټ والړ دی: شخصي او 
 سوداګریز خدمات ، ساختماني، روغتیا ، آی ټي  یا کمپیوټر، هوټلونه او خواړه چمتو کول. 

 
 په فرانسه کې ژوند کول او په فرانسه کې کار کول اپلیکشنونو ته السرسۍ :

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

 Vivre »                   " په فرانسه کې ژوند کول او کار ته السرسۍ" د 

et accéder à l'emploi en France »,   د  چېDAAEN  راهیسې د  10کال د اپریل  2020لخوا رامینځته شوی د

دا د ټولو هغو کسانو لپاره چې غواړي په فرانسه کې ژوند وکړي ، یا تازه رارسیدلې دي ، او زموږ . السرسۍ وړ دي

 . ې لپاره ديهیواد د اداراتو او فعالیت په اړه نور معلومات او زده کړي ترالسه کړ
؟ څنګه خپل (د بانکي حساب خالصولو څرنګوالی)انا او رایان لومړني ګامونه وړاندې کوي کله چې هغه میشت کیږي 

ماشوم په ښوونځي کې شامل کړئ ؟، مختلف عامه خدمتونه او د دوی ګټورتیا ، او په فرانسه کې د ژوند لپاره عملي 

 ...(. الی ، د دندې موندلو لپاره کوم ګامونه پورته کول؟ له یو ځایه بل ځای ته تللو څرنګو)مآخذونه 

اړتیاو  خپلو په خپل سرعت او د تاسئ ساعته دوام لري ترڅو  3په اوو فصلونو کې دا روزنه د څو دقیقو په ترتیب کې 

ټول کال وړیا او د السرسۍ وړ شتون  پالتفورم کې FUNونه د فرانسې په سره سم وګورئ او بیاکتنه وکړئ. دا پروګرام
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  )interieur+134004+session01/about-v1:dgef-mooc.fr/courses/course-https://www.fun (لري

 

 او ارزښتونو په اړه آنالین پروګرامونه  آدابود جمهوریت 

 

( یو متقابل ډیجیټل تعلیمي پروګرام په نوم د "په ګډه په فرانسه کې" د فرانسوي FTDAد فرانسې تیرډي اسیل انجمن )
 اصولو او ارزښتونو په اړه د نوي راغلیو بهرنیانو روزنې او خبرولو لپاره رامینځته ته کړې.جمهوریت د 

 د جمهوریت او د دې د ارزښتونو د پوهیدو لپاره وړیا روزنیز کورس. 

ویډیوګان  50د فرانسوي ، انګلیسي ، عربي ، هسپانوي ، پرتګالي ، مانډرین ، روسی ، تامل ، فارسي او پښتو ژبو کې 

 ه لمن لیکونو سره ، او د خپل فرانسوي ژبې د بشپړ کولو لپاره په ترتیب تمرینونو سره. ل

د دایمي السرسۍ سره او ټولو ته چمتو، تاسو کولی شئ الندې لینک باندې کلیک کولو سره ورته السرسۍ ومومئ: 
https://www.ensemble-en-france.org/  

 

کلونو پورې عمر لرونکي او د دوی کورنۍ )بالغ  12څخه تر  7د کوچنیانو لپاره ، له 

انجمن آنالین کیسې وړاندې کوي ترڅو د هغه له الرې  د   TRALALEREورونه او خویندې ، او والدین( ، ټریااللیر 
پروګرام سره د  Louاو لو Vinzق موضوع له الرې د وینزنوي راغلیو ماشومانو سره د سیکوالریزم او دیني حقای

 جمهوري ارزښتونو ترالسه کولو کې مرسته وکړي. 

 په فرانسوي او انګلیسي کې شتون لري ، تاسو کولی شئ دا الندې لینک باندې کلیک کولو سره ورته السرسیۍ ومومئ:
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/laicite-et-faits-religieux/27 

ایپلیکشن وړاندې ( په چوکاټ کې د کورنیو چارو وزارت یو آنالین ګرځنده CIRد جمهوري ادغام تړون )
کړی چې نوي راغلیو کسانو ته اجازه ورکوي چې د لنډو آزماینو له الرې خپله پوهه مخکې او وروسته له درسونو څخه 

 تقویه کړي.
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مدني روزنې پروګرام او د ګټورو ویب پا ڼو لینکونو د معلوماتو ترالسه کولو یا په ټولنه کې د ادغام تړون  CIRدا د 
 !لپاره هم ګټور دی

 هلته السرسۍ لپاره:
 په انډروید یا اپیل ذخیرو کې ډاونلوډ کړئ . Formation civique CIRیا د مدني روزنې اپلیکیشن 
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