برگ ًه راھنما برای شرکت در دور ًه آموزشی جھت کمک به ھمزيستی
برای خارجيانی که جديداً به آلمان وارد شده ،حق شرکت در اينگونه دوره ھای آموزشی را دارند ،بعبارت ديگر موظف به
شرکت در اينگونه دوره ھا ميباشند و ھمچنين برای خارجيانی که مدت زيادی از اقامت آنھا در آلمان گذشته است.
خانم ھا و آقايان ،ھمشھريان محترم،
شما طبق قانون اقامت حق داريد ،برای يک بار در يک دور ًه آموزشی جھت کمک به ھمزيستی شرکت کرده ،بعبارت ديگر
شما موظف به شرکت در چنين دور ًه آموزشی شده ايد.
دور ًه آموزشی جھت کمک به ھمزيستی چيست؟
دور ًه آموزشی ھمزيستی در ک ّل مدت  600ساعت تدريس زبان آلمانی و  45ساعت تدريس مدد کاری برای آشنائی با شرايط
محيط را شامل ميشود .دور ًه آموزش زبان آلمانی از بخشھای  100ساعته تشکيل ميشود .مدت  300ساعت اوّ ل ،دور ًه
ابتدائی و مدت  300ساعت متعاقب آن ،دور ًه متوسطه ناميده ميشوند.
در دور ًه آموزش زبان آلمانی ،واژه ھائی را ياد خواھيد گرفت که در زندگی روزمره برای نوشتن و صحبت کردن به آنھا
نياز داريد .از جمل ًه اين موارد ،مراجعه و برخورد با مقامات ،گفتگو با ھمسايگان و ھمکاران ،نوشتن نامه ھا و پّر کردن
فرمھا را ميتوان نام برد.
در دور ًه آموزشی جھت آشنائی با شرايط محيط ،به شما در مورد چگونگی زندگی در آلمان آگاھی داده شده و با مقررات
حقوقی ،فرھنگ و تاريخ عصر جديد آلمان آشنا ميشويد.
از آن گذشته دور ًه آموزشی جھت کمک به ھمزيستی بخصوصی برای بانوان ،پدران و مادران ،نوجوانان و نيز برای
اشخاصی که به خوبی با خواندن و نوشتن آشنا نيستند وجود دارد .اين دوره ھا از  945ساعت تدريسی تشکيل شده اند.
چنانچه شما از توانائی ياد گيری سريع برخوردار ھستيد ،ميتوانيد از دور ًه فشرده که شامل  430ساعت تدريسی ميباشد،
استفاده کنيد.
عرضه کنند ًه دوره ھای آموزشی قبل از شروع دوره و با گرفتن آزمون تعيين ميکند که کدام دور ًه آموزشی برای شما مناسب
بوده و شما بايد با کدام بخش از دور ًه آموزشی ،کار ياد گيری خود را شروع کنيد.
شرکت در آزمون نھائی
آزمون نھائی از يک آزمون زبان و آزمون در رابطه با دور ًه آشنائی با شرايط محيط تشکيل شده است .چنانچه در آزمون
زبان مشخص شود که شما از معلومات کافی زبان آلمانی برخوردار بوده و آزمون دور ًه آشنائی با شرايط محيط را نيز با
موفقيت بگذرانيد ،شما دور ًه آموزش کمک به ھمزيستی را با موفقيت به پايان رسانده و يک گواھی به نام "گواھی توانائی
ھمزيستی" دريافت خواھيد کرد.
در صورت عدم موفقيت در آزمونھا ،فقط يک گواھی در مورد نتيج ًه آزمون دريافت خواھيد کرد.
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مزايای شرکت در دور ًه آموزشی کمک به ھمزيستی
زنان و مردان خارجی تبعه کشورھای غير از کشورھای عضو بازار مشترک اروپا بايد برای بدست آوردن اجاز ًه اقامت
دائمی در آلمان ،واجد تعدادی شرايط خاصی باشند .از جمله بايد شما به انداز ًه کافی با زبان آلمانی آشنائی داشته و نيز با
اصول اولي ًه مقررات حقوقی و اجتماعی و ھمچنين با مناسبات زندگی در آلمان آشنا باشيد .شما با کسب موفقيت در آزمون
پايانی بعد از گذراندن دور ًه آموزش ھمزيستی ،واجد اين شرايط خواھيد بود .از آن گذشته شما ميتوانيد در اين صورت احتماالً
زود تر از موعد مقرر تابعيت آلمان را بدست آوريد.
از آن گذشته ياد گيری زبان آلمانی در دوره ھای آموزش کمک به ھمزيستی به بھتر شدن شرايط روزمر ًه زندگی در آلمان
کمک کرده و شانس موفقيت شما در بازار کار را افزايش ميدھد.
ثبت نام برای شرکت در دور ًه آموزشی ھمزيستی
چنانچه شما حق شرکت در دور ًه آموزشی ھمزيستی را داشته ،بعبارت ديگر موظف به شرکت در اينگونه دوره ھا ميباشيد ،از
ادار ًه اتباع بيگانه و يا از مرجع مسئول پرداخت حق بيکاری )آربايتزلوزن گلد  (2يک تائيدي ًه کتبی )ورق ًه تائيديه( دريافت
خواھيد کرد .ھمراه با موافقتنامه شرکت شما در اين دور ًه آموزشی ،ليستی از سازمانھائی که در نزديکی محل زندگی شما
دوره ھائی آموزشی ھمزيستی را برگزار ميکنند نيز در اختيار شما قرار داده خواھد شد.
در پائين ورق ًه تائيديه نوشته شده "اين تائيدي ًه تا تاريخ  .......اعتبار دارد" و شما ميتوانيد و در واقع موظف ھستيد که تا آن
تاريخ خود را جھت گذراندن دوره ،به يک برگزار کنند ًه دور ًه آموزشی معرفی کنيد .به اين دليل از شما تقاضا ميشود ،خود را
ھر چه زودتر معرفی کرده و ورق ًه تائيدي ًه شرکت در دوره را به برگزار کنند ًه دور ًه آموزشی تحويل دھيد.
برگزار کنند ًه دور ًه آموزشی بايد تاريخ احتمالی شروع دوره را به اطالع شما برساند .فاصل ًه بين معرفی برای شرکت در
دوره و تشکيل آن نبايد بيش از سه ماه به طول بکشد .چنانچه در طول اين مدت ،دور ًه آموزشی ھمزيستی شروع نشود،
برگزار کننده موظف است ،مراتب را به اطالع شما برساند .شما سپس خودتان ميتوانيد تصميم بگيريد که آيا ميخواھيد مدت
بيشتری منتظر بمانيد و يا اينکه ميخواھيد نزد برگزار کنند ًه ديگری ثبت نام کنيد .در چنين مواردی بايد برگزار کنند ًه دور ًه
آموزشی ،ورق ًه تائيديه برای شرکت در دور ًه آموزشی را به شما بازگرداند.
شرکت منظم در دور ًه آموزشی
شما بايد برای رسيدن به ھدف آموزش ھمزيستی ،مرتب و منظم در کالسھای دوره شرکت کنيد .اين امر به اين معنی است که
شما مرتب در کالسھای آموزشی شرکت کرده و آزمون نھائی را بگذرانيد .چنانچه شما ھزين ًه رفت و آمد دريافت ميکنيد و يا
اينکه قصد داريد در آيند ًه دور ًه مقدماتی را تکرار کنيد ،شرکت در دور ًه آموزشی برای شما بسيار مھم است .در صورت
درخواست شما ،برگزار کنند ًه دور ًه آموزشی در يک گواھی ،شرکت مرتب و منظم شما در دور ًه آموزشی را تائيد ميکند.
بطور کلی ،تنھا در صورت اتمام يک دوره می توان برگزار کنند ًه دور ًه آموزشی را تغيير داد.
ھزين ًه دوره ھای آموزش ھمزيستی
شما موظف به پرداخت مبلغ  1يورو در ازای ھر ساعت تدريس به برگزار کنند ًه دور ًه آموزشی ميباشيد .پرداخت ھزينه در
ھر مورد بايد پيش از ھر بخش  100ساعت ًه دور ًه آموزشی و پيش از تدريس مدد کاری برای آشنائی با شرايط محيط صورت
گيرد .در صورت غيبت و عدم شرکت در دور ًه آموزشی ،امکان باز پس دادن ھزين ًه پرداخت شده برای مدت غيبت وجود
ندارد .در صورتيکه شما شخصا ً در آمدی نداشته باشيد ،شخص مسئول تامين ھزين ًه زندگی شما ،موظف به پرداخت ھزين ًه
شرکت در دور ًه آموزشی ميباشد.
چنانچه شما بر اساس قانون حق بيکاری )تامين ھزين ًه زندگی  -براساس آربايتزلوزن گلد  (-2و يا کمک ھزين ًه اجتماعی
)سوسيال ھيلفه( دريافت کنند ًه کمک مالی ھستيد ،بعبارت ديگر چنانچه بخاطر درآمد اندک ،پرداخت ھزينه ھا برای شما
بخصوص مشکل باشد ،ميتوانيد از پرداخت اين مبلغ معاف شويد .تقاضای معافيت از پرداخت ھزينه را بايد کتبا ً به شعب ًه ادار ًه
ايالتی مسئول شما ارسال داريد )مراجعه شود به ليست آدرس( .گواھی اثبات استحقاق معاف شدن از پرداخت را لطفا ً
)بصورت کپی و يا اصل گواھی( به ضميمه ارسال داريد .لطفا ً تقاضای خود را حد اکثر در زمان ثبت نام نزد برگزار کنند ًه
دور ًه آموزشی ،ارائه دھيد.
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چنانچه شما حق بيکاری ) براساس آربايتزلوزن گلد  (2دريافت ميکنيد و از طرف مرجع مسئول موظف به شرکت در دور ًه
آموزشی شده ايد ،به صورت اتوماتيک از پرداخت ھزينه معاف ھستيد .در چنين موارد شما نياز به ارائ ًه تقاضانامه به ادار ًه
ايالتی نداريد .شما زمانيکه ديگر حق بيکاری ) براساس آربايتزلوزن گلد  (2دريافت نميکنيد ،بايد اين مطلب را به اطالع
ادار ًه ايالتی برسانيد.
بازگرداندن مبلغ ھزين ًه دوره ھا
چنانچه شما بعد ازتاريخ  2007/12/08آزمون نھائی را با موفقيت گذرانده ايد ،اين امکان وجود دارد که ادار ًه ايالتی
مھاجرت و امور پناھندگان  %50از ھزين ًه پرداخت شده را به شما پس بدھد .اين مطلب فقط در مواردی صدق ميکند که از
زمان صدور برگ ًه تائيدي ًه شرکت در دور ًه آموزشی شما و پايان آزمون نھائی ،بيش از دو سال فاصله نباشد .جھت پس گرفتن
ھزينه ھا بايد تقاضانامه ای به بخش منطقه ای ادار ًه ايالتی مھاجرت و امور پناھندگان مسئول محل زندگی خود ارسال نمائيد.
ھزين ًه رفت و آمد
چنانچه شما از طرف ادار ًه ايالتی مھاجرت و امور پناھندگان از پرداخت ھزينه ھا معاف شده و يا بيمه بيکاری نوع 2
) (Arbeitslosengeld IIدريافت می کنيد ،تمام و يا بخشی از بھای بليط رفت و آمد مورد نياز به شما پرداخت ميشود.
درصورت لزوم اگر ادارھمھاجرت ،شما را ملزم به شرکت در اين دوره کند ،از پرداخت ھزينه ھای رفت و آمد معاف می
شويد .با اين حال ،اگر می خواھيد واجد شرايط دريافت اين ھزينه شويد ،محل برگزاری دوره از محل سکونت شما نبايد بيش
از  3کيلومتر باشد .بطور کلی ھزينه رفت و آمد به نزديکترين برگزار کننده دوره آموزشی به شما باز گردانده خواھد شد.
لطفا ً با برگزار کننده دوره آموزشی درباره اينکه آيا جھت پس گرفتن ھزينه ھا بايد تقاضانامه ای به بخش منطقه ای ادار ًه
ايالتی مھاجرت و امور پناھندگان مسئول محل زندگی خود ارسال نمائيد يا خير مشورت کنيد.
بطور کلی ھزين ًه رفت و آمد فقط در صورت اتمام دوره آموزشی پرداخت می شود.
تکرار دوره آموزشی مقدماتی
چنانچه در آزمون زبان آلمانی مشخص شود که شما به انداز ًه کافی زبان آلمانی بلد نيستيد ،ميتوانيد دوره را يکبار به مدت
 300ساعت تدريسی )دور ًه مقدماتی زبان آلمانی( تکرار کنيد ،مشروط بر اين که مرتب و منظم در کالسھای دوره شرکت
کرده و در آزمون نھائی شرکت کرده باشيد.
شرکت در آزمون زبان ،بعد از شرکت در درس ھای تکراری نيز مجانی است.
چنانچه قصد تکرار دور ًه مقدماتی را داريد ،بايد در اين خصوص تقاضانامه ای به ادار ًه ايالتی مھاجرت و امور پناھندگان
ارائه دھيد.
تذکراتی در موارد موظف بودن به شرکت در دور ًه آموزشی
چنانچه شما از طرف ادار ًه اتباع بيگانه و يا از طرف مرجع مسئول پرداخت حق بيکاری ) براساس آربايتزلوزن گلد (2
موظف به شرکت در دور ًه آموزشی ھمزيستی شده ايد ،بايد خود را ھر چه زودتر به يک برگزار کنند ًه دور ًه آموزشی
ھمزيستی معرفی کرده و بطور مرتب و منظم در دور ًه آموزشی شرکت نمائيد.
چنانچه از انجام اين کار خودداری کنيد ،اين امر احتماالً ميتواند عواقب زير را برای شما بھمراه داشته باشد:
•

اين امر ميتواند در تصميم برای تمديد اجاز ًه اقامت شما تاثير داشته باشد.

•

چنانچه شما کمک ھزين ًه اجتماعی دريافت ميکنيد ،ميتوانند مبلغ آن کسر شود.

•

ادار ًه اتباع بيگانه احتماالً ميتواند از شما بخواھد که ھزين ًه دور ًه آموزشی به ميزان يک يورو در ازای ھر ساعت
تدريس را برای تمام مدت دور ًه آموزش ھمزيستی ،پيشاپيش و يکجا بپردازيد.

•

در اين موارد احتمال جريم ًه نقدی وجود دارد.
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چنانچه شما بطور مرتب و منظم در دور ًه آموزش ھمزيستی شرکت نکنيد ،برگزار کنند ًه دور ًه آموزشی موظف است ،اين
مطلب را به ادار ًه اتباع بيگانه و يا مرجع مسئول پرداخت حق بيکاری ) براساس آربايتزلوزن گلد  (2اطالع دھد.
موارد ديگری که بايد از آنھا اطالع داشته باشيد
½ تمام فرمھای تقاضانامه نامبرده در اين برگ ًه راھنما را ميتوانيد از طريق برگزار کنند ًه دور ًه آموزشی ،ادار ًه اتباع بيگان ًه
مسئول شما و يا از طريق بخش ادار ًه ايالتی منطقه ای مسئول محل زندگی خود تھيه نمائيد .از آن گذشته اين فرمھا در
اينترنت ،در آدرس زير در اختيار شما قرار دارند www.integration-in-deutschland.de.
برگه راھنما حاوی اطالعات مھمی درباره شرکت شما در دوره ھای آموزش ھمزيستی است .برگزار کننده دوره آموزشی
اطالعات دقيق تری در اختيار شما قرار می دھد .لطفا ً به پيشنھادات و برنامه ھای مراکز مشاوره برای مھاجران بزرگسال
) (MEBو نيز مراکز خدمات مھاجران نوجوان توجه داشته باشيد .کارکنان اين مراکز به شما در مورد ارائ ًه تقاضانامه ھا
کمک کرده ،به سؤاالت شما پاسخ داده ،به مشکالت شما رسيدگی کرده و ميتوانند برای شما يک دور ًه آموزش ھمزيستی
مناسب پيدا کنند .برای اطالع از آدرس مراکز مشاور ًه مھاجران بزرگسال و مراکز خدمات مھاجران نوجوان در نزديکی محل
زندگی خود ميتوانيد به ادار ًه ايالتی مھاجرت و امور پناھندگان ،شعب ًه ادار ًه ايالتی منطقه ای و يا در اينترنت ،به
آدرس زيرمراجعه کنيد www.integration-in-deutschland.de
لطفا ً توجه داشته باشيد که در حين شرکت در دوره ھای آموزشی ھمزيستی ،تحت پوشش بيمه حوادث نيستيد.
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