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زندگی کے لئے 
سیکھنا 

vhs Offenbach

Volkshochschule
Offenbach am Main



vhs Offenbach آفنباچ شہر کا ایک دفرت ہے۔ یہ مزید تعلیم کے 

 vhs لئے بہت ساری پیش کش کرتی ہے، خاص کر بڑوں کے لئے۔

کے کورسز اور لیکچرز آپ کے لیے زندگی بھر نئی چیزیں سیکھنا 

ممکن بناتے ہیں۔ یہاں لوگ آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اکرث وہ لوگ 

ہوتے ہیں جو دورسی صورت میں ایک دورسے کو نہیں جانتے- جو 

تبادلہ خیال میں معاون ہوتا ہے اور شہر میں آفاقیت کو تحریک 

دیتا ہے۔ یہاں آن الئن کورسز اور لیکچرز بھی موجود ہیں تاکہ آپ 

گھر سے تعلیم حاصل کرسکیں۔

سیکھنے سے آپ کو زندگی اور کام کے مقامات پر تبدیلیاں آ سکتی 

ہیں- یہ صحت مند رہنے میں اورمختلف قسم کے دورسے لوگوں 

کے ساتھ مل کر زندگی میں خوشی النے میں مدد کرتا ہے۔ سیکھنا 

خود اعتامدی کو تقویت دیتا ہے۔ 

vhs کے ساتھ سیکھنے میں خوشی، دلچسپی، تجسس، تفریح   

اور سیکھنے کی خواہش پیدا کرنا چاہئے۔ ہامری پیش کشوں کے 

اخراجات مناسب ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر شخص ہامری 

پیش کش میں حصہ لے سکے۔ 

 تعلیم بالغاں کے مراکز جرمنی کے کئی شہروں میں سو سالوں 

سے موجود ہیں۔ یہ مراکز سب کے لیے، خاص طور پر بڑوں کے لیۓ 

مختص کی گئی ہیں- اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں سے 

آئے ہیں، انھیں سیکھنے کے لئے کون سی چیز ترغیب دیتی ہے یا 

انہیں کیا متحرک کرتا ہے۔ تعلیم سے ہر فرد کو تقویت ملتی ہے 

اور یوں ہامرے معارشے میں ہم آہنگی کو بھی تقویت ملتی ہے۔ 

بالغوں کی تعلیم کے مراکز ہامری جمہوریت کا سنگ بنیاد ہیں۔

 مرکزتعلیم بالغاں –

 تعلیم کے لئے ایک جگہ

معلومات کی حیثیت: اکتوبر2020 تبدیلیوں کے تابع۔ 

PixelPEC :کور گرافک

Gefördert aus den Mitteln des Landes Hessen 
im Rahmen des Weiterbildungspakts



vhs کی پیش کش

پیشہ ورانہ تربیت اور 
کمپیوٹر کا استعامل

"کام" کے عنوان سے متعلق التعداد تقاضے اور سواالت ہیں۔ 

ہامرے پاس اس کے لئے بہت ساری پیش کشیں ہیں۔ مثال کے 

طور پر: مالی اکاؤنٹنگ، پروگرامنگ، سافٹ ویرئ اور درخواست 

کے اشارے، لیکن پیشہ ورانہ زبان پر بھی کورس ہیں۔

مالی اکاؤنٹنگ ، آفس سافٹ ویرئ ، درخواست کے اشارے ، 

مواصالت

معارشہ اور زندگی

vhsکے پاس دیگر اہم موضوعات پر بھی آفرز ہیں، مثال کے 

طور پر سیاسی، ماحولیاتی اور قانونی پہلوؤں پر۔

مالیات ، رضاکارانہ کام، سیاست، نفسیات، جرمنی اور دیگر 

ماملک کے میڈیا، تاریخ اور ثقافت کے ساتھ معامالت میں 

علمی مہارت

صحت

آپ اپنی صحت کو vhs کی پیش کش سے مضبوط کرسکتے 

ہیں۔ کشیدگی کو کم کرنے، لچکدار اور فٹ رہنے کے لئے 

مختلف طریقے دکھائے گئے ہیں۔ بلکہ متوازن غذا سے 

بھی لطف اٹھائیں۔ 

صحت، کمر کو مضبوط بنانا، صحتمند زندگی اور کھانا، تناؤ 

میں کمی، کھانا پکانے اور جسامنی تندرستی، بنیادی

آپ متام پیش کشیں www.vhs-offenbach.deپر 

حاصل کرسکتے ہیں۔



تعلیم اور اسکول چھوڑنے کے رسٹیفکیٹ

ہامرے ساتھ آپ بنیادی چیزیں سیکھ سکتے ہیں جیسے پڑھنا، 

لکھنا اور ریاضی۔ پ اپنے ثانوی یا ثانوی اسکول چھوڑنے کا 

رسٹیفکیٹ بھی حاصل کرسکتے ہیں۔

ریاضی پڑھنا، لکھنا اور کرنا سیکھیں، کمپیوٹر اور اسامرٹ فون 

استعامل کریں، سیکنڈری اسکول چھوڑنے کے رسٹیفکیٹ کی 

تیاری کریں-

بچے اور کنبے

vhs بچوں اور کنبوں کو مضبوط بنانا چاہیں گے، لہذا ہم 

تعلیمی رسگرمیوں میں ماں، باپ اور دادا دادی کی حامیت کرتے 

ہیں۔

پرورش، سیکھنے کی تکنیک، بچپن میں تناؤ کے ضوابط، بچوں 

کے لئے ورزش کورس

ثقافت اور تخلیقی صالحیتیں

ہر ایک کے لئے جو تخلیقی اور فن کاری کے ساتھ کام کرنا 

چاہتا ہے، ہم بالکل صحیح چیز پیش کرتے ہیں۔ آپ بنیادی 

باتوں کے ساتھ ساتھ فوٹو گرافی سے لیکر مٹی کے برتنوں اور 

مصوری تک جدید تکنیک بھی سیکھیں گے۔ اس کے عالوہ 

تھیٹر، ادب، فلم اور موسیقی سے متعلق موضوعات بھی پیش 

کیے جاتے ہیں۔

فوٹو گرافی ،تخلیقی ڈیزائن، ادب اور تحریر، رقص اور تھیٹر

زبانیں اور افہام و تفہیم

 آپ vhs میں بہت سی زبانیں سیکھ سکتے ہیں، بشمول

جرمن بھی۔ 

جرمن، انگریزی، فرانسیسی، اشارے کی زبان، ہسپانوی، 

کروشین، ترکی، روسی اور دیگر زبانیں



)SLZ( خود سیکھنے کا مرکز

ایس ایل زیڈ میں آپ کمپیوٹر پروگراموں سے آزادانہ طور پر 

سیکھتے ہیں۔ ہامرے سیکھنے کے مشیر آپ کی مدد کرتے ہیں اور 

آپ کو ٹیکنالوجی اور پروگراموں میں مدد کرتے ہیں۔ آپ مندرجہ 

ذیل عنوانات پر پروگراموں کے ساتھ مطالعہ کرسکتے ہیں۔

زبانیں، بشمول جرمن	 

پڑھنا، لکھنا اور بڑوں کے لئے ریاضی 	 

ایم ایس آفس پروگراموں کو ہینڈل کرنا	 

اسکول کے مختلف مضامین کے مشموالت	 

069 8065 3988

slz@offenbach.de

www.offenbach.de/slz

دورسی منزل، vhs، کمرہ 209، 212 

)GBZ( بنیادی تعلیم کا مرکز

GBZ بالغوں کے لئے کورس اور مشورے پیش کرتا ہے جو ریاضی 

لکھنا، پڑھنا اور کرنا سیکھنا چاہتے ہیں۔ کمپیوٹر، اسامرٹ فونز اور 

انٹرنیٹ کے استعامل کی پیش کشیں بھی موجود ہیں۔

069 8065 3632

of-gbz@offenbach.de

www.of-gbz.de

دورسی منزل، vhs، کمرہ 216



پروڈکشن اسکول پروجیکٹ کا آغاز

پروجیکٹ کےرشوع میں نوجوان لوگ گیسٹروونومی میں پہال 

پیشہ ورانہ تجربہ حاصل کر سکتےہیں- آپ اپنے ثانوی اسکول 

چھوڑنے کا رسٹیفکیٹ حاصل کرسکتے ہیں اور مارکیٹ جوب اور 

ٹریننگ کی تیاری کر سکتے ہیں- رشکاء پیشہ ورانہ رہنامئی کے 

 vhs تحت "اسکائی الئن کے نظارے کے ساتھ دوپہر کا کھانا" اور

کیفیٹیریا کا انتظام کرتے ہیں۔ اس پروجیکٹ میں ایک باورچی 

خانہ شامل ہے جس میں متام تازہ کھانے نوجوان افراد تیار کرتے 

ہیں۔ پہلی منزل پر موجود کیفے ٹیریا میں سینڈویچ ، گھریلو 

کیک ، ٹھنڈا اور گرم مرشوبات ہیں۔ 

سوموار - جمعرات: صبح 8:00 بجے سے دوپہر1:00 بجے تک

5ویں منزل پر کھانے کے بار میں پوری دنیا کے کھانوں کے ساتھ 

ایک گرما گرم دوپہر کا کھانا آپ کا منتظر ہے۔ برائے کرم صبح 

ساڑھے دس بجے تک فون کے ذریعے اندراج کریں۔

سوموار - جمعرات: دوپہر 12:00 بجے - 1:00 بجے تک

069 8065 4363

produktionsschule@offenbach.de

vhs ،پانچویں منزل

تعلیمی ہم آہنگی اور مشاورت

vhs کے پاس نہ رصف اپنے سیکھنے کے مواقع موجود ہیں بلکہ 

یہ "مشرتکہ تعلیم کے انتظام" کا بھی خیال رکھتی ہے۔ اس کام کو 

"ماہر دفرت برائے تعلیم کوآرڈینیشن اینڈ ایڈوائس" نے لیا ہے۔ یہ 

تعلیمی مواقع کے بارے میں معلومات اور مشورے فراہم کرتا 

ہے اور تعلیمی اعدادوشامر پر باقاعدگی سے رپورٹ دیتا ہے۔ یہ 

ماہرین کے لئے تقاریب کا اہتامم کرتا ہے، تربیت فراہم کرنے والوں 

کے مابین تبادلہ کو متحرک کرتا ہے اور اس طرح باہمی تعاون کی 

حامیت کرتا ہے۔ محکمہ میں میونسپلٹی کے مزید تعلیم کے 

مشورے کا مرکز ویب اور تعلیمی دفرت بھی موجود ہے-



میونسپل ٹریننگ کا مشورہ اور ہیسن کیمپس کی 

تعلیمی رہنامیئ

vhs میں مزید تربیتی مشورے سے آپ کو اپنے پیشہ ور مستقبل 

کے منصوبے میں مدد ملے گی۔ وہاں آپ کو مزید تربیت کے 

مواقع، مزید تربیت کی مالی اعانت اور غیر ملکی قابلیت کی 

شناخت کے بارے میں معلومات ملے گی۔ مشورے کی خدمت 

مفت، خفیہ اور آزاد ہے - یہاں تک کہ vhs کی پیش کش سے بھی 

آگے ہے۔ مشاورت رصف تقرری کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔

 069 8065 3133

 webb@offenbach.de

www.offenbach.de/webb

E-36 کمرہ .vhs ،گراؤنڈ فلور

تعلیمی دفرت

Offenbach میں تعلیمی مواقع بے شامر ہیں۔ تعلیمی دفرت آپ کو 

ایک جائزہ فراہم کرتا ہے، معلومات فراہم کرتا ہے اور آپ کو ذمہ 

دار دفاتر سے رابطہ کراتا ہے۔ مشاورت رصف تقرری کے ذریعہ ہی 

ممکن ہے۔

069 8065 3838

bildung@offenbach.de

www.offenbach.de/bildungsbuero

گراؤنڈ فلور، vhs کمرہ 2

رعایت دی جا سکتی ہے۔ اس کے بارے میں 
آپ مزید معلومات حاصل کرسکتے ہیں-

.www.vhs-offenbach.de 



رابطہ اور رجسٹریشن

کورس منرب	•

کورس کا عنوان	•

ٹیلیفون منرب	•

ای میل ایڈریس:	•

069 8065 3142

vhs@offenbach.de

www.vhs-offenbach.de

 ,vhs Offenbach, Berliner Straße 77

Offenbach am Main 63065

E-34 گراؤنڈ فلور پر رسوس آفس، کمرہ

 پیر: دوپہر 1:00 بجے - شام 5:00 بجے

 جمعہ صبح 9:00 بجے - صبح 12:00 بجے

ہمیں اندراج کے لئے درج ذیل معلومات کی رضورت ہے:

نام	 

کنیت	 

پتہ	 

پیدائش کی تاریخ 	 

 	)IBAN، BIC( براہ راست ڈیبٹ مینڈیٹ SEPA

 بس اور ٹرین کے ذریعہ:

 OF Marktplatz ، OF Rathaus  

 بس کی سمت: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 120, 

OF 30, F-41, 551, 661 

S1, S2, S8, S9 :ٹرین

vhs عامرت بڑی حد تک رکاوٹوں سے پاک ہے۔ آپ کو 

"فرانزسیسیچس گیسچین" کے دروازے پر پارکنگ کی ایک 

کھلی جگہ مل جائے گی۔ 

جرمن کورسز کے لئے رجسٹریشن

اندراج کے لیے، آپ کو لینگویج کے ٹیسٹ اور انٹرویو کے 

 لئےتقرری کی رضورت ہو گی- 3142 8065 069. 

ہامرے ساتھ ان اوقات میں رابطہ کیا جا سکتا ہے:

پیر، منگل، جمعرات: صبح 9 بجے - 12 بجے

سوموار، جمعرات: دوپہر 2 بجے- شام 4 بجے


