
 تحمل شدهو اشخاص ی با وضعیت  نامشخصاقامت  پناهجویانمعلوماتی درباره مقررات اداری کورس های آلمانی برای  جزوه

 شاروالیکه توسط بعدی ساکن در خانه های موقتی و محل های سکونت میشود که ی  پناهجویانمربوط مقررات اداری کورس آلمانی 

آماده میشوده، بوده و آنها به دیگر برنامه های یادگیری زبان دسترسی ندارند. معموالً ( Rhein – Neckarراین نیکر ) ها در منطقه

درس  400در بخش سواد آموزی و  )واحد درسی( درس 600، درسه )واحد درسی( 100 ماژولمتشکل است از سه یک کورس 

این خدمات تعیین می  یتوجه به میزان تقاضا . جاهای کورس توسط ادارات ناحیه راین نیکر با)حرفه( برای کورس های زبان شغلی

 ( استوار است.Baden-Württemberg) ورتیمبرگ -ایالت فدرال بادن بودجه و حمایت مالی  روید. تعداد کورس ها نگرد

از  پناهجویان( داشته باشند. gültige Duldungجواز معتبر اقامت یا وضعیت تحمل شده ) کننده ها باید در اثنای درخواست، اشتراک

دارای حق ترجیحی برای دریافت حمایت زبانی نمی توانند در کورس مقررات اداری اشتراک  پناهجویانمن" و ا امبد"کشور های 

کورس  تایمکه در مکتب های شغلی )حرفه( حاضر اند و یا می خواهند به اینگونه مکتب ها در جریان  پناهجویانکنند. همچنان 

 راک در کورس مقررات اداری را ندارند.حاضر شوند، اجازه اشت

 ثبت نام برای کورس مقررات اداری قرار ذیل است: طرزالعمل

  کاندیدان درخواستی هایشان را برای ثبت نام در کورس مقررات اداری از طریق مدیران ادغام )خدمات اجتماعی( شهرها

یک آلمانی پیش از ضرب العجل که توسط اداره به و شهرداری ها یا از طریق واحد های خدمات اجتماعی همان ناحیه 

 Stabsstelle)دهند. فورمه های درخواستی می توانند از طریق صفحه اصلی واحد ادغام  تحویلناحیه تعیین شده 

Integration ).دانلود شوند 
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  به همراه با لیست ثبت نام و شده  بررسیبرعالوه کاپی های کارت های هویت، درخواستی ها توسط ناحیه شامل لیست و

 فرستاده می شوند. که قبالً ذکر گردید چارچوب زمانیقبل از واحد ادغام 

  واحد ادغام اسناد را چک نموده و اشخاص شامل پروسه درخواستی را درباره اینکه کی اساساً حق اشتراک در یک کورس

 مقررات اداری را دارد، باخبر می سازد.

  ،تقاضا مشخص شده و مکان های کورس، ارئه دهنده کورس و فارمت کورس پالن  میزانبراساس اسناد که دریافت شده

 ریزی می شوند.

 دعوت می کند.)مهارت زبانی( کاندیدان را برای انجام یک امتحان ر این قسمت، ارئه دهنده کورس، د 

  اینکه کدام کاندید در کدام کورس با درنظرداشت امتحان گرفته شده، واحد ادغام از طریق ارائه دهنده های کورس در مورد

ت را به خدمات اجتماعی و مدیران ادغام می فرستد، بعداً معلومات حاصل نموده و بعداً این معلومامی تواند اشتراک کند 

در مورد طرزالعمل های بعدی معلومات می  )قبول شده اند(  برای اشخاصی را که به منفعت کورس استندآنها به سهم شان 

 دهند.

  برای  ،زبانی مهارت ( با در نظرداشت امتحانآلمانی برای مقررات اداری پناهجویاناگر هیچ کورس زبان )در زمینه

که آیا آنها می توانند در یک  تصمیم بگیرندمی توانند  پناهجویانکاندیدان داده نشد، اداره ادغام و یا خدمات اجتماعی همراه 

آزاد اگر جای  .گردداین مسئله از طریق برنامه مقررات اداری کورس آلمانی حل  شودکورس ادغام اشتراک کنند و یا می 

 ام، با ارائه دهنده کورس در تماس خواهد شد.موجود بود، واحد ادغ

ثبت نام کورس زبان، اشتراک کننده ها ملزم به رعایت حاضری می باشند. سند حاضری هر روز از طریق امضای با امضای 

 اشتراک کننده حاصل می شود. تمام اشتراک کننده ها باید شخصاً حاضری شان را توسط امضای شان تایید نموده و از قوانین

 کورس به صورت کامل اطاعت نمایند. عدم اطاعت از قوانین، منتج به اخراج از کورس فعلی می شود.

 وند.سفر باید توسط اشتراک ها پرداخت ش هر گونه مصرفهزینه مواد درسی و همچنان 

یا برنامه درسی  ماژول% در هر 50کیلومتر و حاضری بیشتر از  3اگر فاصله بین جای سکونت و مکان کورس بیشتر از 

 20.90بازپرداخت شود. حداقل به مقدار  ماژولیورو بعد از تکمیل هر  50.00درس( بود، می شود حد اکثر به مقدار  100)

 درس( باید توسط خود اشتراک کننده ها پرداخت شود. 100) ماژولیورو فی 

ها سند که مهارت زبانی شان را تصدیق می کند  هکورس، یک امتحان تصدیق شده زبان گرفته خواهد شد، اشتراک کنند ختمدر 

 را دریافت خواهند کرد.
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آموزش زبان   تا آنها بتوانند فرصت های بیشتر را برای بودهبرای خدمات اجتماعی و مدیران ادغام قابل دسترس مربوطه، نتایج 

 و یا آغاز کار پیدا کنند.

 

 


