د پېژند ګړوی کورس
د پېژندګړوی کورس معلومات !
د هغو کسانو لپاره چې د ژبې د کورس ویلو حق لري او د هغو بهرنیو نارینه او ښځینه اوسېدونکو لپاره چې په المان کې
اوسیږي او مجبور دي چې دا کورس تعقیب کړي.
د المان د اقامت له قانون سره سم تاسې حق لرئ چې په پورته یاد شوي کورس کې ګډون وکړئ او په دغه کورس کې په
برخه اخیستلو مجبور یاست.
د پېژندګړوی کورس مفهوم څه دی!
د پېژندګړوی کورس له  ۰۶۶درسي ساعتونو څخه تشکیل او په دوه برخو ویشل شوی دی.
لومړی :الرښود
دوهم :پېژندګړوی کورس
د الرښوونې کورس  ۵۴درسي ساعتونه چې  ۰۶۶درسي ساعتونه څخه دی څنګه چې پورته مو وویل  ۰۶۶درسي
ساعتونه په دوه برخو یعنی  ۰۶۶درسي ساعتونه چې هغه بنسټیز کورس نومیږي او دوهمه برخه چې هم  ۰۶۶درسي
ساعتونه دي هغه په تکمیلي کورس په نوم یادیږي په دې ژبې کورس کې تاسو هغه لغتونه زده کوئ چې تاسو ورته په
ورځني لیک لوست کې اړتیا لرئ .همدغسې د مکتوبونو په لیکلو کې او یا فورمونو په ډکولو کې له تاسو سره مرسته
کوي.
د الرښوونې کورس تاسو ته معلومات درکوي چې تاسو څنګه په المان کې ژوند وکړئ او د المان قانون ،کلتور او د دې
هېواد نوی تاریخ درپېژني.
همداراز د پېژندګړوی ځانګړي کورسونه د ښځو ،مېندو ،پلرونو او ځوانانو لپاره چې لیک لوست یې زده نه دی ،هم
تشکیل شوي دي .دغه کورسونه له  ۵۵۴درسي ساعتونو څخه تشکیل شوي دي .که تاسو غواړئ چې زر زده کړه وکړئ
نو کوالی شئ چې د پېژندګړوی له چټکو کورسونو څخه ګټه واخلئ .نوموړي کورسونه له  ۵۰۶درسي ساعتونو څخه
تشکیل شوي دي .دا چې کوم کورسونه تاسو لپاره ګټور دي او څه وخت یې باید پېل کړئ ،له یوې ازموینې اخیستلو څخه
وروسته به مو ښوونکی پرېکړه کوي.
په اخري امتحان کې شاملېدل:

اخري امتحان له دوه برخو څخه تشکیل شوی دی.
لومړی :د ژبې امتحان او دوهم د الرښوونې د کورس ازموینه.
که تاسو په دې ازموینه کې ونه کړای شو چې دا ثابت کړئ چې په کافي توګه د الماني ژبې سره اشنایي لرئ او د
الرښوونې په کورس کې بریالي شوئ نو د پېژندګړوی د کورس د بریالیتوب سند به ترالسه کړئ .که چېرته تاسو په دې
ازموینه کې بریالي نه شوئ نو بیا هم تاسو ته د ګډون سند درکول کیږي.
تاسو مجبور نه یاست چې په اخري کورس کې حقلشمول تحویل کړی.

د پېژندګړوی کورس ګډونکی ښه والی:
هغه بهرنیان چې په دې هېواد کې ژوند کوي او یا له نورو هېوادونو څخه راغلي دي مجبور نه دي چې بعضې شرایط
عملي کړي.
که چېرې تاسو دایمي اقامت په المان کې غواړئ نو تاسو مجبور یاست چې له الماني ژبې سره پوره بلد اوسئ .لومړني
معلومات د بنسټیز قانون ،اجتماعي تنضیماتو قانون او المان د ژوند رسمونه زده کړئ .که تاسې د پېژندګړوی کورس په
بریالیتوب سره خالص کړئ نو کوالی شئ چې د باندنیو شرایط تکمیل کړئ.
تاسی کوالی شئ چې ډېر ژر او په اسانۍ سره د المان تابعیت ترالسه کړئ .سربېره پر دې د الماني ژبې په زده کولو سره
تاو په المان کې د ژوند اسانتیاوې ترالسه کوالی شئ او د کار په پېداکولو کې هم درسره مرسته کوي.
د پېژندګړوی کورس ګډون:
که تاسو په دې کورس کې د شاملېدلو حق ولرئ او مجبور نه یاست چې ګډون وکړئ په دې توګه تاسو باید تحریري
تصدیق له خارجي پولیس او د کار وزارت څخه ترالسه کړئ او سربېره پر دې تاسو ته د معلیمونو یو لست درکول کیږي
چې تاسو خپل کور ته نژدې په هغه کورسونو کې زده کړه وکړئ .په دې تحریري تصدیق باندې د ګډون کوونکي نوم
لیکل شوي وي او تر کوم نېټه پورې دا کورس دوام لري .تر هغه نېټه پورې کوالی شئ چې ګډون کوونکی خپل نوم له
معلم سره ثبت کړي او ژر تر ژره خپل نومونه هغه معلم سره ثبت کړي او دا تحریري سند معلم ته تسلیم کړي .معلم
مجبور دی چې تاسو ته د کورس د پېلولو ټول شرطونه واضح کړي.
وروسته له دې تر درې میاشتو پورې ستاسو کورس پیلیږي .تاسو کوالی شئ چې پرېکړه وکړئ چې نور هم انتظار کوئ
یا په بل کورس کې نوم لیکئ.
په دې توګه د کورس معلم مجبور دی چې تاسو ته تحریري تصدیق سند درکړي.
په کورس کې برخه اخیستنه:
تاسو باید په همدې شکل په کورس کې ګډون وکړئ تر څو د یووالي د کورس موخې ترالسه کړۍ .دا په دې مانا چې په
مسلسله توګه ټولګیو ته حاضر شۍ او په وروستنیو ازموینو کې برخه واخلۍ .په کورس کې برخه اخیستنه تاسې ته په هغه
صورت کې هم اړینه ده چې تاسې د سفر خرچ د ترالسه کولو هیله ولرۍ یا د ژبې په کورس کې وروسته دوباره برخه
واخلۍ .ستاسو د کورس برابروونکی به ستاسو په غوښتنه تاسو ته ستاسو د ګډون لیکلی تصدیق تهیه کړي.
په عمومي توګه ،د کورس د برابروونکي بدلول یوازې د کورس د یوې برخې د بشپړولو په صورت کې د امکان وړ دي.

د پېژندګړوی کورس مصارف
تاسو مجبور یاست د هر درسي ساعت په بدل کې یو ایرو د کورس مسوول ته ورکړئ .دا پېسې چې  ۰۶۶درسي ساعتونو
باندی دي مخکې د الرښوونې کورس ته تحویل شي .که تاسو په درسونو کې غیرحاضري وکړي دا تحویل شوې پېسې
بېرته نه ورکول کیږي.
که تاسو کوم عاید نه لرئ نو هغه مرجعه چې ستاسو مصرف په غاړه لري د کورس پېسی ورکوي.
او د مهاجرینو وزارت کوالی شي چې دا مبلغ تاسو ته وبښي که ستاسو عاید لږ وي او یا تاسو ته مشکل وي دا پېسې
ورکړی نو تاسو کوالی شۍ چې یوه عریضه په ترس کې د پیسو د بښلو لپاره د مهاجرینو مسوول ته ورکړۍ.
د مصارف د بښل شوي سند کورس ته ولیږئ مګر دا عریضه له ثبتولو نه وروسته د کورس مسوول ته ورکړ نه شي .که
تاسو د کار وزارت څخه معاش اخلئ او همدغه وزارت مسوول تاسی مجبوروي چې په دې کورس کې ګډون وکړئ.
پدې لحاظ باندی تاسو د پیسو د ورکولو نه معاف یئ په دې لحاظ باندی تاسی مجبور نه یاست د مهاجرینو وزارت ته د
پیسی د بښلو عریضه ورکړی که تاسو د کار وزارت څخه معاش نه اخلئ نو مجبور نه یاست چې د مهاجرینو وزارت ته
اطالع ورکړئ.

د لګښتونو د همکارۍ دوباره اداکول:
که تا د  ۷۶۶۲م میالدي کال د دسمبر د میاشتې له  ۸مې نیټې وروسته په بریالۍ توګه وروستنۍ ازموینې سر ته رسولي
وي ،د مهاجرینو او کډوالو لپاره فدرالي اداره به تاسو ته د اداشوو لګښتونو  ۴۶سلنه بیرته اداکړي .په هر صورت ،دا
یوازې هغه وخت د عملي کېدلو وړ دي چې په کورس کې د برخې اخیستنې د مستحق بلل کېدلو د تصدیق د کیدلو او د
وروستنیو ازموینو د بشپړیدلو تر منځ له دوه کلونو څخه زیاته موده تیره شوي نه وي .د لګښت د بیرته ترالسه کولو لپاره
باید تاسی د مهاجرینو او کډوالو د فدرالي ادارې یو سیمه اییز دفتر ته یو غوښتنلیک وسپارۍ.
د سفر لګښتونه:
که ته په لګښتونو کې د همکارۍ د اداکولو څخه معاف شوې یا له دفتر څخه د بې روزګارۍ تاوان
) (Arbeitslosengeld IIترالسه کړې او د یووالي په کورس کې حاضرېدلو ته مجبور شوې نو تا ته به د سفر اړینې
خرچې بېرته درکړل شي .که اړینه وي ،په هغه صورت کې چې د مهاجرینو د چارو دفتر په یو کورس کې ستا برخه
اخیستنه ضروري وګڼي نو ته به د سفر د لګښتونو لپاره معاش ترالسه کړې .په اصل کې تا ته به یوازې د هغه کورس د
تګ لګښت درکړل شي چې تا ته په تر ټولو نزدې سیمه کې واقع وي .مهرباني وکړه له خپل کورس برابروونکي سره
وګوره چې آیا ته باید د مهاجرینو او کډوالو د فدرالي ادارې له سیمه ییز وړ دفتر سره د سفر د لګښتونو د بیرته اداکولو
لپاره غوښتنلیک ورکړې که نه.
په اصل کې د سفر لګښتونه یوازې د کورس د بشپړولو په صورت کې بېرته ورکول کیږي.
د ژبې د کورس تکرار
که ته د ژبې په ازموینه کې د جرمني ژبې د زده کړې په برخه کې پوره پوهه ونه ښېې نو ته به یو ځل د  ۰۶۶سبقونو د
ژبې د تکراري کورس کې د برخه اخیستلو وړ یې .په هر صورت ،د دې لپاره ته باید په باقاعده توګه زده کړې ته حاضر
شوې یې او په وروستۍ ازموینه کې دې برخه اخیستي وي .که ته د سواد د زده کړې کوم کورس ته حاضرېږې نو په

وروستۍ ازموینه کې ګډون کول اړین نه دي .د تکراري زده کړې څخه وروسته د ژبې په ازموینه کې د ګډون لپاره کوم
لګښت نه شته .که ته غواړې چې د ژبې په تکراري کورس کې برخه واخلې نو ته باید د مهاجرینو او کډوالو فدرالي
ادارې ته یو غوښتنلیک وسپارې.

نور شیان چې ته باید پرې پوه شې:
د غوښتنلیک هغه ټولې فورمې چې د الرښوونې په دې پاڼه کې یې یادونه شوې ده ،د کورس له برابروونکي ،د مهاجرت
له محلي دفتر یا د فدرالي ادارې له سیمه ییز دفتر څخه ترالسه کېدالی شي .تاسو همداراز دغه فورمې له دې وېبپاڼې
 .www.interation-in-deutschland.deڅخه هم ترالسه کوالی شئ.
د یووالي په کورس کې ستاسو د ګډون لپاره د الرښوونې په پاڼه کې ډېر اړین معلومات موجود دي .ستاسې د کورس
برابروونکی به د زیاتو معلوماتو په اړه تاسو ته معلومات برابر کړي .مهرباني وکړه د مهاجرت د مشورتي دفترونو او د
ځوانانو د مهاجرت د خدمتونو وړاندیزونه هم یادداښت کړه .دغه دفترونه به له تاسو سره د غوښتنلیکونو ،د سوالونو د
ځوابونو او ستاسو د ستونزو په حل کولو کې مرسته وکړي او همداراز تاسو ته د یووالي د یو مناسب کورس په پېداکولو
کې هم مرسته کولی شي .تاسو کوالی شئ چې له تاسو سره په نزدې موقعیت کې د مهاجرت مشورتي دفترونو ،د ځوانانو
د مهاجرت خدمتونو ،د مهاجرت محلي دفتر او د مهاجرینو او کډوالو د فدرالي ادارې سیمه ییز دفتر په اړه معلومات
ترالسه کړۍ او همداراز په انټرنټ کې د  www.integration-in-deutschland.deوېبپاڼې څخه ګټه واخلۍ.
مهرباني وکړئ په پام کې ولرئ چې د یووالي کورس ته د حاضرېدلو په موده کې به د قانوني ټکر د بیمې ترالسه کولو
مستحق ونه ګڼل شۍ.

د اضافي معلومات چې تاسې باید نور معلومات ولرئ
تاسو کوالی شئ چې دا معلومات د کورس مسوول څخه هم ترالسه کړئ او یا د خارجي پولیسو مسوول او یا د کار
وزارت څخه ترالسه کوالی شئ .سربېره پر دې دا معلوماتي فورمونه د انترنتی صفحې څخه هم ترالسه کوالی شئ.
لطفا زمونږ پیشنهاد ته توجه وکړئ چې تاسو کوالی شئ له نورو دو مراجعو څخه هم معلومات ترالسه کړئ .دا دوه
مراجعی ستاسو عریضو سره مرسته کوي.
 .۰د مهاجرینو مشورتی تبعه
 .۷د ځوانانو مهاجرین شعبه
دا دوه شعبې ستاسو سوالونو ته ځوابونه ورکوي او ستاسو ستونزې حل کوي او سربېره پر دې تاسو ته مناسب کورسونه
لټوي .تاسو کوالی شئ دا دواړه مراجع چې ستاسو کور ته نږدې وي ،له خارجي پولیسو او یا د مهاجرینو ادارې څخه
ادرسونه یې ترالسه کړئ .او یا هم تاسو کوالی شئ چې له دې ادرس څخه یې السته راوړئ.
www.integration-in-deutschland.de

