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اإلعداد
للمدرسة
المتوسطة

 

شهادة مستوى
A2



 

- االلتحاق بالمدارس الثانوية، والمدارس المهنية (عناية ENAIP، مشغل كهرباء، مشغل ميكانيكي إلخ، مصفف
شعر، خبير تجميل، دورة OSS، مدرسة خياطة ...)؛

- تصريح اإلقامة في االتحاد األوروبي للمقيمين لفترة طويلة؛
- الجنسية اإليطالية؛

- المزيد من فرص الحصول عىل عمل؛
- كل ما يَُهم المستوى A2؛

 
- تصريح إقامة في االتحاد األوروبي للمقيمين لفترات طويلة (يتم إجراء هذا الفحص مباشرة من قبل المفوضية
A2  عندما تتقدم بطلب للحصول عىل هذا النوع من تصريح اإلقامة وليس لديك  شهادة Cinformi الحكومية أو من قبل

أو دبلوم ا المدرسة اإلعدادية / المتوسطة إنه مجاني. متاح ذلك شهريا تقريًبا).

 

- تصريح إقامة في االتحاد األوروبي للمقيمين لفترة طويلة ؛
- دورات تحضيرية لرخصة القيادة من Centro EdA وغيرها ؛

- دورات تدريب القسائم voucher، والدورات القابلة لالسترداد، تداريب، وقاعدة بيانات العرض والطلب لوكالة
التوظيف؛

 
تحصل عىل هذه الشهادة عند االنتهاء من دورة اللغة اإليطالية للمستوى A2 في Centro EdA واجتياز اختبار نهاية الدورة

(تكلف الدورات حوالي 27 يورو للعام الدراسي بأكمله ، من أكتوبر إىل مايو). الشهادة صالحة في جميع أنحاء إيطاليا.

 

- الجنسية اإليطالية
 

أولئك الذين لديهم تصريح إقامة طويل األجل في االتحاد األوروبي ليسوا مضطرين إلجراء هذا االختبار.

يتم أداء (100 يورو). متاح ذلك حوالي 2-3 مرات في السنة. إذا فشلت في االمتحان ، يمكنك خوضه عدة مرات كما تريد،

ولكن عليك الدفع مرة أخرى.

 

 
للمستويين A2 و B1 ، راجع "اجتياز امتحان A2 (لإلندماج في المجتمع) " و "الجنسية اإليطالية امتحان B1". الفرق

هو أن هذه الشهادة صالحة أيًضا خارج إيطاليا.  مؤدى عنه. متاح ذلك 3-4 مرات في السنة. إذا لم تجتاز جزًءا من االختبار ،
يمكنك إعادة تلك األجزاء فقط، ودفع مبلغ مخفض.
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