برگ ًه راهنما برای شرکت در دور ًه آموزشی جهت کمک به همزيستی
برای خارجيانی که جديداً به آلمان وارد شده ،حق شرکت در اينگونه دوره های آموزشی را دارند ،بعبارت ديگر موظف به
شرکت در اينگونه دوره ها ميباشند و همچنين برای خارجيانی که مدت زيادی از اقامت آنها در آلمان گذشته است.
خانم ها و آقايان ،همشهريان محترم،
شما طبق قانون اقامت حق داريد ،برای يک بار در يک دور ًه آموزشی جهت کمک به همزيستی شرکت کرده ،بعبارت ديگر
شما موظف به شرکت در چنين دور ًه آموزشی شده ايد.
دور ًه آموزشی جهت کمک به همزيستی چيست؟
دور ًه آموزشی همزيستی در ک ّل مدت  ۰۶۶ساعت تدريس زبان آلمانی و  ۵۴ساعت تدريس مدد کاری برای آشنائی با شرايط
محيط را شامل ميشود .دور ًه آموزش زبان آلمانی از بخشهای  ۰۶۶ساعته تشکيل ميشود .مدت  ۰۶۶ساعت اوّ ل ،دور ًه
ابتدائی و مدت  ۰۶۶ساعت متعاقب آن ،دور ًه متوسطه ناميده ميشوند.
در دور ًه آموزش زبان آلمانی ،واژه هائی را ياد خواهيد گرفت که در زندگی روزمره برای نوشتن و صحبت کردن به آنها
نياز داريد .از جمل ًه اين موارد ،مراجعه و برخورد با مقامات ،گفتگو با همسايگان و همکاران ،نوشتن نامه ها و پّر کردن
فرمها را ميتوان نام برد.
در دور ًه آموزشی جهت آشنائی با شرايط محيط ،به شما در مورد چگونگی زندگی در آلمان آگاهی داده شده و با مقررات
حقوقی ،فرهنگ و تاريخ عصر جديد آلمان آشنا ميشويد.
از آن گذشته دور ًه آموزشی جهت کمک به همزيستی بخصوصی برای بانوان ،پدران و مادران ،نوجوانان و نيز برای
اشخاصی که به خوبی با خواندن و نوشتن آشنا نيستند وجود دارد .اين دوره ها از  ۵۵۴ساعت تدريسی تشکيل شده اند.
چنانچه شما از توانائی ياد گيری سريع برخوردار هستيد ،ميتوانيد از دور ًه فشرده که شامل  ۵۰۶ساعت تدريسی ميباشد،
استفاده کنيد.
عرضه کنند ًه دوره های 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 نهائی

در صورت عدم موفقيت در آزمونها ،فقط يک گواهی در مورد نتيج ًه آزمون دريافت خواهيد کرد.
شرکت در امتحان نهائی مجانی است.
صفح ًه  ۰از ۵
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آزمون نهائی 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 همزيستی را با موفقيت به پايان رسانده و يک گواهی به نام "گواهی توانائی
همزيستی" دريافت خواهيد کرد.
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مزايای شرکت در دور ًه آموزشی کمک به همزيستی
زنان و مردان خارجی تبعه کشورهای غير از کشورهای 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 همچنين با مناسبات زندگی در آلمان آشنا باشيد .شما با کسب موفقيت در آزمون
پايانی بعد از گذراندن دور ًه آموزش همزيستی ،واجد اين شرايط خواهيد 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 های آموزش کمک به همزيستی به بهتر شدن شرايط روزمر ًه زندگی در آلمان
کمک کرده و شانس موفقيت شما در بازار کار را افزايش ميدهد.
ثبت نام برای شرکت در دور ًه آموزشی همزيستی
چنانچه شما حق شرکت در دور ًه آموزشی همزيستی را داشته ،بعبارت ديگر موظف به شرکت در اينگونه دوره ها ميباشيد،
از ادار ًه اتباع بيگانه و يا از مرجع مسئول پرداخت حق بيکاری (آربايتزلوزن گلد  )۲يک تائيدي ًه کتبی (ورق ًه تائيديه) دريافت
خواهيد کرد .همراه با موافقتنامه شرکت شما در اين دور ًه آموزشی ،ليستی از سازمانهائی که در نزديکی محل زندگی شما
دوره هائی آموزشی همزيستی را برگزار ميکنند نيز در اختيار شما قرار داده خواهد شد.
در پائين ورق ًه تائيديه نوشته شده "اين تائيدي ًه تا تاريخ  .......اعتبار دارد" و شما ميتوانيد و در واقع موظف هستيد که تا آن
تاريخ خود را جهت گذراندن دوره ،به يک برگزار کنند ًه دور ًه آموزشی معرفی کنيد .به اين دليل از شما تقاضا ميشود ،خود
را هر چه زودتر معرفی کرده و ورق ًه تائيدي ًه شرکت در دوره را به برگزار کنند ًه دور ًه آموزشی تحويل دهيد.
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 همزيستی شروع نشود،
برگزار کننده موظف است ،مراتب را به اطالع شما برساند .شما سپس خودتان ميتوانيد تصميم بگيريد که آيا ميخواهيد مدت
بيشتری منتظر بمانيد و يا اينکه ميخواهيد 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.
هؾاسکت هٌاعبی دس دّسٍ ٓاهْصؽی
ؽوا بايذ دس ايي دّسٍ ٓاهْصؽی بشای بذعت ٓاّسدى ُذدف بِ طشيق هٌاعبی حضْس پیذا کٌیذ۔ ايي کاس ايي هعٌی داسد کِ دس
کالط ُا بايذ بطْس هشتب حاضشؽْيذ ّ دس اهتحاى فايٌل ؽشکت کٌیذ۔ هؾاسکت بِ طْس هٌاعب دس ايي دّسٍ ٓاهْصؽی ًیض هِن
اعت اگش ؽوا توايل بَ دسيافت کوک ُضيٌَ عفش داسيذ يا ؽوا هی خْاُیذ کِ دّسٍ ٓاهْصػ صباى تعقیبی دس تاسيخ ُای بعذی
تکشاس ؽْد۔ تاهیي کٌٌذٍ ايي دّسٍ ٓاهْصؽی دسؽکل تحشيشی تصذيق بشای حضْسؽوا دس ايي کْسط بش تقاضای ؽوا اسعال
خْاُذ کشد۔ بَ طْس کلی ،عْض تاهیي کٌٌذٍ کْسط تٌِا بعذ اص تکویل يک بخؼ اصيي کْسط اهکاى پزيش اعت.
هزين ًه دوره های آموزش همزيستی
شما موظف به پرداخت مبلغ  ۰يورو در ازای هر ساعت تدريس به برگزار کنند ًه دور ًه آموزشی ميباشيد .پرداخت هزينه در
هر مورد بايد پيش از هر بخش ۰۶۶ساعت ً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 هزين ًه پرداخت شده برای مدت غيبت
وجود ندارد .در صورتيکه شما شخصا ً در آمدی نداشته باشيد ،شخص مسئول تامين هزين ًه زندگی شما ،موظف به پرداخت
هزين ًه شرکت در دور ًه آموزشی ميباشد.
اداره ايالتى ميتواند شما را از پرداخت هزينه دوره آموزشى معاف نمايد بعبارت ديگر چنانچه بخاطر درآمد اندک ،پرداخت
هزينه ها برای شما بخصوص مشکل باشد ،ميتوانيد از پرداخت اين مبلغ معاف شويد.تقاضای معافيت از پرداخت هزينه را
بايد کتبا ً به شعب ًه ادار ًه ايالتی مسئول شما ارسال داريد (مراجعه شود به ليست آدرس) .گواهی اثبات استحقاق معاف شدن از
پرداخت را لطفا ً (بصورت کپی و يا اصل گواهی) به ضميمه ارسال داريد .لطفا ً تقاضای خود را حد اکثر در زمان ثبت نام
نزد برگزار کنند ًه دور ًه آموزشی ،ارائه دهيد.
صفح ًه ۲از ۵
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چنانچه شما حق بيکاری ( براساس آربايتزلوزن گلد  )۲دريافت ميکنيد و از طرف مرجع مسئول موظف به شرکت در دور ًه
آموزشی شده ايد ،به صورت اتوماتيک از پرداخت هزينه معاف هستيد .در چنين موارد شما نياز به ارائ ًه تقاضانامه به ادار ًه
ايالتی نداريد .شما زمانيکه ديگر حق بيکاری ( براساس آربايتزلوزن گلد  )۲دريافت نميکنيد ،بايد اين مطلب را به اطالع
ادار ًه ايالتی برسانيد.
باصپشداخت ُضيٌَ ُای پشداخت ؽذٍ
دفتش هِاجشت ّ پٌاٌُذگاى فذسال بَ ؽوا  ۰۵دس صذاص ُضيٌَ ُای کَ ؽوا قبال پشداخت کشدٍ ايذ ،باصپشداخت کشدٍ هی تْاًذ بِ
ايي ؽشط کِ اگش ؽوا دس اهتحاى فايٌل پظ اص دعاهبش ۷۵۵۲، ۸با هْفقیت ؽشکت کشدٍ ايذ .با ايي حال  ،ايي فقظ دس ٓاًصْست
اجشا خْاُذ بْد اگش هذت بیي صذّس تصذيق ًاهِ اص صالحیت ؽوا بشای هؾاسکت دس کْسط ّ تکویل اهتحاى فايٌل بیؼ اص
دّ عال ًباؽذ .ؽوا بايذ يک دسخْاعت بَ دفتش هجاص دس هٌطقِ هتعلق بِ دفتش هِاجشت ّ پٌاٌُذگاى فذسال بَ هٌظْس دسيافت
باصپشداخت اسای کٌیذ
ُضيٌَ ُای عفش
اگش دفتش هِاجشت ّ پٌاٌُذگاى فذسال بَ ؽوا هعافیت اص پشداخت ُضيٌِ ُا بشای کْسط اعطا کشدٍ اعتُ ،ضيٌِ ُای الصم
بشای عفش بِ ؽوا باصپشداخت خْاُذ ؽذ ،اگش ؽوا غشاهت بیکاسی  IIبشاعاط( ٓاسبايتضلْصى گلذ  ) IIاص دفتش هجاص دسيافت
هی کٌیذ ّ بشای هؾاسکت دس کْسط ادغام هغْل اعتیذ۔اگش الصم باؽذ ،ؽوا يک خشجی دس ؽکل ُضيٌِ ُای عفشی دسيافت
کشدٍ هی تْاًیذ بؾشط ايٌکِ دفتش هِاجشت ؽوا سا بشای ؽشکت دس کْسط هْظف کشدٍ اعت۔ با ايي حال الصم اعتکِ ؽوا هحل
ٓاهْصػ بیؼ اص  3کیلْهتش اص هحل اقاهت ؽوا دّسهْقعیت داؽتِ باؽذ .بِ طْس يک اصْل ُ ،ضيٌَ ُای عفشی بَ تاهیي
کٌٌذٍ دّسٍ ی ٓاهْصؽی کِ دس ًضديکتشيي هحل اص ؽوا هْقعیت داسد باصپشداخت خْاٌُذ ؽذ .لطفا چیک کٌیذ ٓايا بشای اخز باص
پشداخت دسخْاعت بِ دفتش هجاص دس هٌطقِ هتعلق بِ دفتش هِاجشت ّ پٌاٌُذگاى فذسال فايل ؽْد يا خیش.
بِ طْس يک اصْلُ ،ضيٌَ ُای عفش هی تْاى تٌِا دس صْست تکویل دّسٍ ٓاهْصؽی بِ ؽوا باصپشداخت خْاٌُذ ؽذ۔
تکشاس دّسٍ ٓاهْصػ صباى تعقیبی
اگش ؽوا داًؼ کافی دس اهتحاى لغاى آلواًی ًؾاى ًذادٍ ايذ ،ؽوا قادس بَ تکشاس دسط 3۵۵عاعت ( ٓاهْصػ صباى تعقیبی) بشای
يک باس اعتیذ۔ با ايي حال  ،حضْس ؽوا دس دسط بَ طْس هٌظن ّ عپظ حضْس ؽوا دس اهتحاى فايٌل هْسد ًیاص اعت.
ؽشکت دس اهتحاى فايٌل الصم ًیغت اگش ؽوا دسعِا بشای دّس کشدى بیغْادی گشفتِ ايذ.
ؽشکت دس اهتحاى صباى بعذ اص دسط ُای تکشاسی ًیض سايگاى هی باؽذ.
دس صْست توايل بشای تکشاس ٓاهْصػ صباى تعقیبی ،ؽوا يک دسخْاعت بِ دفتش هِاجشت ّ پٌاٌُذگاى فذسال اسائَ خْاُیذ
کشد۔
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 )۲
موظف به شرکت در دور ًه آموزشی همزيستی شده ايد ،بايد خود را هر چه زودتر به يک برگزار کنند ًه دور ًه آموزشی
همزيستی معرفی کرده و بطور مرتب منظم در دور ًه آموزشی شرکت نمائيد.
چنانچه از انجام اين کار خودداری کنيد ،اين امر احتماالً ميتواند عواقب زير را برای شما بهمراه داشته باشد:


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

 چنانچه شما کمک هزين ًه اجتماعی دريافت ميکنيد ،ميتوانند مبلغ آن کسر شود.
 ادار ًه اتباع بيگانه احتماالً ميتواند از شما بخواهد که هزين ًه دور ًه آموزشی به ميزان يک يورو در ازای هر ساعت
تدريس را برای تمام مدت دور ًه آموزش همزيستی ،پيشاپيش و يکجا بپردازيد.
 در اين موارد احتمال جريم ًه نقدی وجود دارد.
صفح ًه  ۰از۵

بشگًَ ساٌُوا بشای کوک بَ ُوضيغتی

اداسًٍ ايالتی هِاجشت ّ اهْس پٌاٌُذگاى

چنانچه شما بطور مرتب و منظم در دور ًه آموزش همزيستی 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  )۲اطالع دهد.
چیضُای ديگش بايغتی ؽوا هعلْهات داؽتِ باؽیذ
ُوِ فْسهِ ُای دسخْاعت کِ دسايي ّسقِ ی دعتْس العول ُا رکش گشديذٍ اًذ ،اص تاهیي کٌٌذٍ ايي دّسٍ ٓاهْصؽی ،دفتش
هِاجشت هحلی ؽوا يا اص دفتش هٌطقَ ای هجاص ،قابل دعتشعی اعتٌذ .ؽوا ُوچٌیي ايي فْسهِ ُا سا اص عايت اًتشًیتی
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پیذا کشدٍ هی تْاًیذ.
ٓ
ّسقِ ی دعتْسالعول حاّی اطالعات هِن بشای ؽشکت ؽوا دس دّسٍ ی اهْصؽی بشای ادغام هی باؽذ .تاهیي کٌٌذٍ ايي دّسٍ
ٓاهْصؽی اطالعات بیؾتش دسجضئیات بشای ؽوا فشاُن خْاُذ کشد.
لطفابشپیؾکؾی ُای دفاتش هؾاّست بشای هِاجشت ّ بش خذهات هِاجشت بشای جْاًاى ُن تْجِ کٌیذ .ايي دفاتش بشای اسای
دسخْاعت ُا ،بشای دادى جْابِا بِ عْالِای تاى کوک کشدٍ هی تْاًٌذ ّ هؾکالت ؽوا سا دّس کشدٍ هی تْاًٌذُ ّ ،ن چٌاى
يک دّسٍ ی ٓاهْصػ بشای ادغام هٌاعب بشای ؽوا پیذا کشدٍ هی تْاًٌذ۔ ؽوا ٓادسط ُای دفاتش هؾاّست بشای هِاجشت ّ
خذهات هِاجشت بشای جْاًاى سا دس هجاّست اص هحل عکًْت ؽوا پیذا کشدٍ هی تْاًیذ ّ يا اص دفتش هٌطقَ ای هجاص ،دفتش
هِاجشت ّ پٌاٌُذگی فذسال ّ يا بش سّی ايٌتشًت بش عايت
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هالحظِ کشدٍ هی تْاًیذ.
ٓ
لطفا تْجَ داؽتَ باؽیذ کَ بیوَ ی حادثاتی قاًًْی دس دّساى هؾاسکت ؽوا دس دّسٍ اهْصؽی بشای ادغام بِ ؽوا پْؽؼ ًخْاُذ
داد.
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