
  

 

 

 
 

 

     Deutsch für Flüchtlinge-آلمانی  زبان آموزش دوره های مقررات اداری اطالعات در موردحاوی ی جزوه 

VwVبا وضعیت پذیرش شده و افراد  ی با وضعیت اقامتی نامشخصبرای پناهجویان 

 

نیز محل پناهجویان در محل اقامت موقت و  ا هدف آموزش زبان به بآلمانی زبان آموزش  ی دورهمقررات اداری مربوط به 

در این مناطق ، که می باشد (Rhein-Neckar)نکر -منطقه راین هایشهرداری  شهرها وکنار در  بعدی آنها که اقامت

که واحدی می شود،  100دوره به طور معمول شما سه دوره هر  زبان ندارند.آموزش های  دسترسی به کالس گونههیچ

. مکان واحد درسی می باشد 400 شامل یراتجزبان  آموزش دوره هایو ، درسیواحد  600 وزی شاملدوره های سوادآم

مشخص می ( Rhein-Neckar)نکر -راین ای اداره منطقه برای این خدمات و توسط تقاضامیزان های این دوره بر اساس 

 ایالت بادن وورتمبرگ که توسط  دولت فدرال  مالی  های کمک دوره بودجه بندی و میزانشود. تعداد دوره بر اساس 

(Baden-Württemberg)  .دوره  فعلی آن که برای آن  این برنامه محدود است و برای  تعداد شرکت کنندهتعیین می شود

 .رسید  به پایان خواهد (31/07/2019) 2019جوالی  31 تا تاریخ  بودجه تعیین شده 

معتبر  شده پذیرش وضعیتیا معتبر و مجوز اقامت شرکت کنندگان در این دوره ها باید در زمان ارائه درخواست، دارای 

ی هستند از زبانکمک های  دارای حق امتیاز یا پناهندگانی که  "کشورهای امن"پناهندگان براساس مقررات اداری، . باشند

مایل به  می گذرانند یارا در مدارس پناهندگانی که دوره آموزش حرفه ای همچنین شرکت در دوره ارائه شده معاف شوند. 

 دوره های مقرارت اداریشرکت در نیز می توانند از این دوره هستند، شرکت در چنین مدارسی در طول دوره هستند 

 . معاف شوند

 می باشد: به شرح زیر  مقرارت اداری –دوره  یک ثبت نام درفرایند 

پذیرش در دوره های آموزش مقررات اداری پناهجویان آلمان، باید درخواست خود را ازطریق مدیران  داوطلبان برای 

مشاوره واحدهای خدمات یا از طریق  شهرداری ها ارئه کنند وو  هاشهردر اجتماعی(  در بخش خدمات )مربوطه  چندگانه

های خود را ارائه کنند. فرم درخواست پذیرش  شودمی تعیین از طرف اداره منطقه   ی که اجتماعی منطقه در مدت زمان

به ( Stabsstelle Integrationدرخواست پذیرش را می توان از طریق لینک موجود در صفحه وبسایت بخش چندگانه )

 دانلود کرد. آدرس زیر 

https://www.rhein-neckar-kreis.de/,Lde/start/landratsamt/sprachfoerderung.html 

 بصورت محلی لیست شده و به آنها رسیدگی می شود  کارت شناسایی ضروری درخواستها باید همراه با کپی های

 شود.می ارسال  و سپس به همراه لیست ثبت شده و در تاریخ ذکر شده به اداره مربوطه

https://www.rhein-neckar-kreis.de/,Lde/start/landratsamt/sprachfoerderung.html


  

 

 

 
 

 در پروسه های درخواست اطالع می دهد متقاضیمدارک را مورد بررسی قرار می دهد و به افراد  چندگانه بخش 

  دارد. VwVچه کسی به طور قانونی حق حضور در دوره  که

 دوره، موسسه  برگزاری های شود و مکان می سطح کلی درخواست مشخص مدارک دریافت شده اسناد و براساس

 می شود. وره برنامه ریزیهای د زبان و فرمت

  شرکت در یک آزمون مهارترا به داوطلبان به نوبه خود نیز  برگزار کننده های دوره ها موسسه هایپس از آن 

 دعوت می کنند.

 چه کسی بر اساس نتیجه آزمون می تواند که  اطالع می یابدات  برگزاری دوره هااز طرف موسس چندگانه بخش

می دهد،  قرار چندگانه بخش اناجتماعی و مدیر بخش خدمات  در اختیاردر دوره شرکت کند و این اطالعات را 

تا افرادی را که برای شرکت در دوره ها اظهار عالقمندی کرده اند نسبت به سایر مراحل مربوط به برگزاری 

 دوره ها مطلع کنند.

  در چارچوبچنانچه( مقررات اداری پناهجویان برای شرکت در دوره های دوره زبان VwV –  زبان  )بر آلمانی

می  اجتماعیبخش خدمات یا  بخش چندگانهشود، مدیریت ن ارائهبالقوه  داوطلبان سطح زبان تست شده برای  اساس

ره ها  به عنوان متقاضی آموزش دو امکان شرکت کردن داوطلب در مورد در  جویان با پناه تواند با هماهنگی

 زبان  و اینکه آیا این دوره ها می تواند بر اساس برنامه مربوط به مقررات اداری دوره آموزش زبان آلمانی

با موسسه  بخش چندگانه،  داوطلب وجود داشته باشد. چنانچه جای خالی برای برگزار گردد یا نه تصمیم بگیرند 

 زبان تماس می گیرد.آموزش 

هستند. در کالس منظم  حضورموظف به کردن فرم ثبت نام  با امضا ه  در دوره های آموزش زبان شرکت کنندداوطلبان 

و موظف هستند ی خود شرکت در دوره های آموزشی را تایید کردهبا امضا ی وحضورتمام داوطلبان باید به صورت 

 از دوره فعلی می شود.  داوطلب حذف منجر بهاین مقررات کنند. عدم رعایت  را رعایت مقررات دوره

  بر عهده داوطلب می باشد.  سفرهای احتمالی مربوط به هزینه های مربوط به تجهیزات آموزشی  همانند هزینه های

بیش از در  و داوطلب باشدکیلومتر  3بیش از  بین محل تشکیل دوره ها و محل سکونت داوطلب فاصله صورتی که در

بازپرداخت  به داوطلب یورو 50 حداکثر مبلغ بعد از پایان دوره حضور داشته باشد واحد درسی(  100% در هر دوره )50

 واحد درسی( را پرداخت کنند.  100هر دوره )یورو برای  20.90مبلغ  باید خود داوطلبانشود.  می

مربوط به مهارت شود. شرکت کنندگان گواهی  گزار میزبان تایید شده برآزمونی برای صدور گواهی در پایان دوره  

 دریافت می کنند.را  زبانی را که کسب کرده اند

 بدست آمده نتایجبه منظور دستیابی داوطلب به فرصت های بیشتر، ادامه آموزش های زبان، و یا جهت شروع به کار او، 

 گیرد ی اجتماعی  قرار م بخش خدمات و بخش چندگانه و در اختیار مدیران 


