
LIBRENG KURSO NG ITALYANO PARA SA MGA DAYUHAN 

sa katapusan ay may pagsusuri sa A1 na antas  

 

Ang pag-aaral ng wikang Italyano at ang kaalaman sa mga kahalagahan, sa mga pampublikong institusyon 

at sa sibil na pamumuhay sa Italya, ito ay mga pangunahing instrumento  para sa pakikisama sa lipunan 

pagsasakatuparan ng mga karapatan at mga tungkulin. Mula Marso 2012 sa mga dayuhan na may  edad 

mula sa labing-anim na taon, at bagong dating sa Italya, kinakailangan na patunayan ang pagkakaroon ng 

kaalaman sa wikang italyano upang makakuha ng mga kredito na kinakailangan  sa Accordo di integrazione( 

Kasunduan para sa pamumuhay at pakikisama sa bansang ito). 

 

Paanong makakuha ng kredito  sa kaalaman ng wika? 

Kailangan pumasa sa test ng wikang italyano sa Himpilan ng pulis (Questura) o sa CTP o kaya kumuha ng 

sertipikado sa mga kwalipikadong sanayan. 

 

  

Ano ang antas ng kasanayan ang kinakailangan? 

Para sa mga layunin ng  Accordo di integrazione ay kinakailangan marunong ng wikang italyano na 

katumbas sa antas na A2. Common European Reference for Languages 

 
 

Ang proyektong "Angkop na wikang italyano " tuturuan ka sa mga unang hakbang para mapag-aralan  ang 

wikang italyano.  Narito ang aming alok: 
 

 Mga libreng kurso 

 - antas na A1 modular character, pagsalita at pagsulat, may sertipiko na balido sa l’Accordo  di integrazione 

 

- pagtuturo  para matutong sumulat at bumasa ang  mga hindi marunong 

- tamang pakikisama sa mga mamamayan (civic education) 

- Maikling kurso para maging handa sa test ng wika 

 

Para sa mga nanay  ay maaaring humiling ng serbisyo para sa baby-sitting. 

 

Saan at kailan? 

Ang mga kurso at mga pagsubok ay isinasagawa  sa pagitan ng buwan ng Nobyembre 2012 at Mayo 2013 sa 

teritoryo ng  Abbiategrasso, Magenta, Castano Primo, Corsico,  

  

Makipag-ugnay sa amin upang malaman ang oras at lokasyon ng kurso na angkop  sa iyong  mga 

pangangailangan. 

Kung konti ang oras mo, papayuan ka namin na gamitin ang kursong  on-line para din sa sarilinang pag-

aaral. 

 

 

Upang magpatala: 

italianosumisura@luleonlus.it 

TEL. 02/94965244  

mob.  349/6012393  

 
  


