
انتظامی والے افراد کے لئے  اسٹیٹسغیر فیصلہ کن اقامتی حیثیت اور رواداری 

 متعلق معلوماتی کتابچہسے جرمن نصاب پرمبنی ضابطے

 

زینوں اور بعد میں شہروں کا مقصدا عارضی مکانوں میں مقیم پناہ گ جرمن نصاب کا مقصد انتظامی ضابطہ امور پرمبنی

افراد جنہیں کوئی دیگر تدریسی پروگرام دستیاب نہیں میں مہیا کرائی گئی رہائش پذیرنیکر خطے –کے ذریعہ رائن  اوربلدیہ

مطالعاتی یونٹ)اسباق(، کی تین ماڈیول کا احاطہ کیا جاتا  100 یہ نصاب مہیا کرانا ہے۔ ایک نصاب میں عام طور پر ،انہیںہے

مطالعاتی یونٹ پر  400ے ہیں، اور پیشہ ورانہ زبان کا نصاب مطالعاتی یونٹ  ہوت 600معاملہ میں خواندگی کے ہے، حاالنکہ

کے مطابق کی ضلع انتظامیہ، اس سروس کےلئےمطالبہ کےمعیارخطے نیکر -صابوں کی جگہ کا تعین رائنمبنی ہوتی ہے۔ ن

ست کے ذریعہ کی ووٹمبرگ کی وفاقی ریا -مالی تعاون بیڈنگ میعاد کی بنیاد پر ہوتی ہے اورکرتی ہے۔ نصابوں کی تعداد فنڈن

 ختم ہوگی۔کو 2019جوالئی  31موجودہ فنڈنگ کی مدت میں شرکاء کی تعداد محدود ہے اورجاتی ہے۔ پروگرام 

"محفوظ وجود ہونا چاہئے۔ یا درست روادار اسٹیٹس م اجازت نامہدرست ایک رہائش کا  شرکاء کے پاس درخواست دیتے وقت

ابطوں زبانی سپورٹ کے لئےترجیحی استحقاق والے پناہ گزینوں کوانتظامی ض" پناہ گزین اور ممالک سے تعلق رکھنے والے

پناہ گزین جو )پیشہ ورانہ( اسکول یا نصاب کےمطابق مہیا کرائے جارہےنصاب میں شرکت سے عالحدہ رکھا گیا۔ وہ 

 لےسکتے ہیں۔کےدوران ایسےاسکولوں میں جانےکےخواہش مند ہیں وہ بھی ایک انتظامی ضابطےکےنصاب میں حصہ نہیں 

 انتظامی ضابطہ کےنصاب میں رجسٹریشن کا طریقہ کار درج ذیل ہے: 

 انضمام منیجر )سماجی بلدیہ کےلئے درخواست شہراورامیدوارجرمن برائے پناہ گزین انتظامی ضابطہ نصاب کے

عاد کے مقررہ میذریعہ متعین کردہ یونٹس کے ذریعہ ضلع انتظامیہ کےذریعہ یا ضلع سماجی خدمات خدمات( کے

 دے سکتے ہیں۔ درخواست فارم انضمام یونٹ کے ہوم پیج سےڈاون لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ اندر
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  ضروری شناختی ثبوت کی کاپیوں کےعالوہ درخواستوں کی فہرست سازی کی جاتی ہے اورمقامی طور پر کانٹ

ن کی فہرست کے ساتھ مذکورہ وقت مقررہ کےاندرارسال شچھانٹ کی جاتی ہےاورانضمام یونٹ کے پاس رجسٹری

 کیا جاتا ہے۔

 لع کیا جاتا ہے کہ روسیس میں شامل افراد کو مطانضمام یونٹ دستاویزات کی جانچ کرتی ہے اوردرخواست کے پ

 ایک انتظامی ضابطہ نصاب میں حصہ لینے کا حق دار کون ہے۔بنیادی طور پر

 مقام، نصاب کے جموعی سطح دریافت کی جاتی ہے اورنصاب کےموصول کردہ دستاویزات کی بنیاد پر، مانگ کی م

 ہے۔ نصاب کے فارمیٹ کی منصوبہ بندی کی جاتیکاروں اورمہیا

 ہیں۔ ں کو ایک اہلیتی ٹسٹ میں شامل ہونے کےلئے مدعوکرتے، نصاب کے مہیاکار امیدوارواپنے حصہ کےطور پر 

  ٹ کی بنیاد پر نصاب انضمام یونٹ کو نصاب مہیاکاروں کے ذریعہ مطلع کیا جاتا ہے کہ کون سے امیدوار اہلیتی ٹس

انضمام منیجروں کو آگے بڑھائی جاتی ہے، جو اپنی اہل ہیں، اور یہ جانکاری سماجی خدمات اور میں شرکت کے

ئے مطلع کرتے ہیں جنہوں نے نصاب میں حصہ لینے میں اپنی طرف سے ان افراد کو آگے کی کارروائی کے ل

 دلچسپی دکھائی تھی۔

   )امیدوار کے زبان کی اہلیتی ٹسٹ  امکانیاگر )جرمن برائے پناہ گزین انتظامی ضابطہ کے سیاق و سباق کے اندر

انضمام منیجمنٹ یا  میں داخلہ نہیں دیا جاسکتا ہے، ایسے میںزبان کے کسی نصاب  نتائج کی مناسبت سےکے 

وہ لوگ انفرادی طور  کی دریافت کی کوشش کریں گےکہ آیاس بات اخدمات پناہ گزینوں کے ساتھ مل کرسماجی 

آیا اسے جرمن کورس انتظامی ضابطہ اسکیم کے ذریعہ طے کیا اور انضمام نصاب میں حصہ لے پائیں گےپر

 جاسکتا ہے۔ اگرخالی جگہ دستیاب ہو تو انضام یونٹ زبان کا نصاب مہیاکارسے رابطہ کرے گا۔
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کرتے ہیں۔ حاضری پردستخط کرتے ہوئے، شرکاء باقاعدہ حاضری یقینی بنانے کا وعدہ  فارم زبان کے نصاب کا رجسٹریشن

ھی شرکاء کو بذات خود ۔ سباپنے اپنے دستخط کرنے ہوں گے کو جس میں متعلقہ شرکاء جاتی ہےکی دستاویز تیارکی 

تصدیق کرنا ہوگا، اور نصاب کے ضابطوں پر پوری طرح عمل کرنا ہوگا۔ تعمیل نہ  موجودگی کواپنے دستخط کے ذریعہ

 کردیا جائے گا۔ خارجکرنے کی صورت میں موجودہ نصاب سے فورا 

لئے آنے والے اخراجات بھی خود ہی برداشت کرنے رنی ہوگی، اسی طرح سفرکےتدریسی مواد کا خرچ شرکاء کو برداشت ک

 ہوں گے۔

سے زائد  %50اسباق(  100کیلو میٹر سے زیادہ کی دوری ہے اور فی ماڈیول ) 3رہائش اور نصاب کے مقام کے درمیان اگر
 100فی ماڈیول )کہ واپس ادا کیا جائے گا، جب 50.00 €کے بعد تقریبا  اصل حاضری ہے، تو ہرایک ماڈیول کی تکمیل

 شرکاء کو بذات خود ادا کرنا ہوگا۔ 20.90 €اسباق( کم سے کم 

جس میں زبان کی  دی جائے گیشرکاء کو سند پھرکیا جائے گا۔ ایک امتحان منعقد  زبان کی سند کے لئے نصاب کے آخر میں

 اہلیت کے حصول کے لئے دستاویزی ثبوت دئے جائیں گے۔

تاکہ زبان پرعبور حاصل کرنے یا مالزمت کے آغاز کے  دستیاب کرائی جائے گیکو انضمام منیجروںاور نتائج سماجی خدمات

 لئے مواقع دریافت کی جاسکے۔

 

 


