بروشور دوره الحاق
برای
پناهجویان دارای مجوز اقامت پیرو بخش  55پاراگراف 1

-

AsylG

(قانون شیوه پناهندگی)،

خارجی های دارای رواداری پیرو بخش  60aپاراگراف  2حکم ( AufenthG 3قانون مربوط به اقامت ،فعالیتهای
اقتصادی و الحاق های خارجی در حوزه فدرال) و
خارجی های دارای مجوز اقامت پیرو بخش  25پاراگراف AufenthG 5

-

ﺥﺍﻥﻡ ﻩﺍ ﻭﺁﻕﺍیﺍﻥ،
شما می توانید برای تأیید شرکت خود در دوره الحاق به اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی (( )BAMFآژانس فدرال مهاجرت
و پناهندگی) درخواست دهید .برای این کار ،باید یکی از شرایط زیر را داشته باشید:
-

یک پناهجو باشید ،مجوز اقامت داشته باشید و شهروند یکی از کشورهای زیر باشید:


ایران



عراق



سوریه



اریتره

(برای سال  .) 2015بعالوه نباید در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کرده باشید یا پیرو مقررات III
دوبلین مجبور نباشید این درخواست را در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا ارائه دهید.
یا
-

رواداری قانونی پیرو بخش  60aپاراگراف  2حکم  AufenthG 3یا مجوز اقامت پیرو بخش  25پاراگراف 5
 AufenthGداشته باشید.

کودکان ،نوجوانان و جوانانی که هنوز دانش آموز هستند و باید در مدرسه حاضر شوند ،نمی توانند در دوره الحاق شرکت
کنند.
ﺩﻭﺭﻩﺍﻝﺡﺍﻕ چیﺱﺕ؟
دوره الحاق عمومی از دو قسمت تشکیل شده است :دوره زبان و دوره جهت دهی.
در دوره زبان ،لغاتی را که برای صحبت کردن و نوشتن در زندگی روزمره نیاز دارید ،فرا می گیرید .این قسمت شامل
تماس با مقامات ،صحبت با همسایگان و محل کار ،نوشتن نامه و تکمیل فرم می شود.

دوره الحاق عمومی از دوره زبان با  600درس (یک درس  45دقیق طول می کشد) و دوره جهت دهی با  60درس تشکیل
شده است .دوره زبان از شش بخش که هر کدام  100درس دارد تشکیل می شود 300 .درس اول دوره ابتدایی نامیده می
شود 300 .درس بعد دوره زبان پیشرفته است.
همچنین دوره های الحاق مخصوص وجود دارد مانند دوره های مخصوص زنان ،والدین ،نوجوانان و اشخاصی که نمی توانند
درست بخوانند و بنویسند .این دوره ها  960درس دارند.
اگر قدرت یادگیری شما باال است ،می توانید در دوره فشرده شرکت کنید .این دوره فقط  430درس دارد.
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دوره جهت دهی زندگی در آلمان را به شما یاد می دهد .در این قسمت ،با قوانین حقوقی ،فرهنگ و تاریخ معاصر کشور آشنا
می شوید.

ب رو شور دوره ال حاق

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی

ﺩﻭﺭ ﺏﺭﺍی ﺵﻡﺍ ﺏﺭگﺯﺍﺭ ﻡیکﻥﺩ.ﺏﺍ ﺍیﻥ ﺁﺯﻡﻭﻥ
ﻡﺝﺭی ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻝﺡﺍﻕ« ،ﺱﺍﺯﻡﺍﻥ ﺩﻩﻥﺩﻩ ﺩﻭﺭﻩ» ،ﺁﺯﻡﻭﻥﺕﻉییﻥﺱﻁﺡ ﺍﺭ ﻕﺏﻝﺍﺯ ﺵﺭﻭﻉ ﻩ
یﺩ ﺵﺭﻭﻉکﻥیﺩ .ﺍیﻥ ﺁﺯﻡﻭﻥﺕﻉییﻥﺱﻁﺡ ﺭﺍیگﺍﻥ ﺍﺱﺕ.
ﻥیﺩ ﺍﺯ چﻩ ﺩﻭ ﻩﺭ یﺍﺏﺥﺵ ﺩﻭﺭﻩﺏﺍ
ﻥیﺩﻡﺵﺥﺹک
ﻡیﺕﻭﺍ
ﺵﺭکﺕ ﺩﺭ ﺁﺯﻡﻭﻥﻥﻩﺍیی
آزمون نهایی از آزمون زبان و آزمونی در پایان دوره جهت دهی تشکیل شده است که «زندگی در آلمان» نامیده می شود .اگر
مهارت کافی در آزمون زبان (سطح  B1زبان) داشته باشید و آزمون «زندگی در آلمان» را پشت سر بگذارید ،می توانید
دوره الحاق را با موفقیت پشت سر بگذارید .سپس «مجوز دوره الحاق» را دریافت می کنید.
اگر در یکی از این دو آزمون رد شوید ،تأییدیه نتیجه خود را دریافت می کنید.
شرکت در آزمون نهایی رایگان است.
ﻝﺡﺍﻕ ﺍﺯ ﺱﻭی ﺍﺩﺍﺭﻩﻑﺩﺭﺍﻝ ﻭﺙﺏﺕ ﻥﺍﻡﺩﺭ ﺱﺍﺯﻡﺍﻥ ﺩﻩﻥﺩﻩ ﺩﻭﺭﻩ
پﺫیﺭﺵ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍ
لطفا ً درخواست پذیرش را کامل و به صورت خوانا پر کنید .اگر آدرسی که وارد می کنید تحت نام دیگری ثبت شده است،
الزم است قسمت «محل سکونت فعلی (توسط)» (به زبان آلمانی «) )» Gegebenenfalls wohnhaft bei (c/oرا پر کنید
در غیر این صورت پست تحویل داده نمی شود .اسناد لیست شده در درخواست را پیوست کنید و سپس آن را به آدرس مذکور
در آن ارسال کنید.
با امضای درخواست پذیرش ،موافقت می کنید که اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی اطالعات را برای هدف اجرای دوره
الحاق جمع آوری ،پردازش و استفاده می کند و آن ها را با اطالعات آژانس فدرال برای اجرای اقدامات پناهندگی پیوند می
دهد .این کار برای این است که از پذیرش این اشخاص برای دوره الحاق جلوگیری شود :اشخاصی که درخواست پناهندگی را
در یکی از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا ارائه کرده اند یا پیرو مقررات  IIIدوبلین مجبورند این درخواست را در دیگر
کشورهای اتحادیه اروپا ارائه دهند .بعالوه یک استثنا وجود دارد و آن این که هیچ یک از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نباید
در ارتباط با بررسی درخواست پناهندگی شما طبق قوانین اتحادیه اروپا باشند.
همچنین با امضای ای ن فرم موافقت می کنید که در صورت امکان ،مقایسه ای با اطالعات موجود در ثبت مرکزی کشورهای
خارجی به عمل آید .این بررسی به منظور تعیین صدور رواداری قانونی طبق بخش  60aپاراگراف  2حکم 3 AufenthG
(قانون اقامت ،فعالیت اقتصادی و الحاق خارجی ها در حوزه فدرال) یا مجوز اقامت طبق بخش  25پاراگراف 5 AufenthG
می باشد.
اگر برای شرکت در دوره الحاق پذیرفته شوید ،اداره فدرال یک تأییدیه مبنی بر حق شرکت در دوره الحاق برای شما ارسال
می کند که «مجوز صالحیت ( »)Berechtigungsscheinنامیده می شود .همراه با مجوز صالحیت ،لیست دوره های زبان
نزدیک محل اقامت خود را از سازمان دهنده دوره دریافت می کنید.
پذیرش شما برای یک دوره سه ماه اعتبار دارد .مجوز صالحیت تا زمان اعتبار پذیرش مقرر است .لطفا ً در اسرع وقت برای
لیست سازمان دهنده ثبت نام کنید و مجوز صالحیت را آنجا ارائه دهید.
سازمان دهنده دوره باید به شما زمان پیش بینی شده شروع دوره را اطالع دهد .دوره باید ظرف سه ماه پس از ثبت نام شما
شروع شود .اگر هیچ دوره ای در این مدت شروع نشود ،سازمان دهنده دوره باید به شما اطالع دهد .سپس می توانید تصمیم
بگیرید آیا می خواهید بیشتر صبر کنید یا یک سازمان دهنده دیگر دوره پیدا کنید .در این مورد ،سازمان دهنده دوره باید
مجوز صالحیت شما را به شما برگرداند.
ﺵﺭکﺕ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻁﺏﻕﻕﺍﻥﻭﻥ ﺩﻭﺭﻩ
برای دستیابی به هدف دوره الحاق ،باید درست در دوره شرکت کنید .یعنی باید مرتب تا پایان در دوره و در آزمون نهایی
شرکت کنید .اگر هزینه سفر به شما پرداخت می شود یا اگر می خواهید درس های دوره زبان را در یک فرصت دیگر تکرار
کنید ،شرکت در دوره طبق قوانین دوره برای شما نیز مهم است .در صورت درخواست شما ،سازمان دهنده دوره ،شرکت
درست شما را به صورت کتبی در دوره تأیید می کند.
تغییر سازمان دهنده دوره
معموالً فقط می توانید سازمان دهنده دوره را پس از پایان بخش دوره تغییر دهید.
در موارد استثنایی زیر می توانید سازمان دهنده دوره را در طول بخش دوره تغییر دهید:
-

تغییر محل سکونت

-

تغییر بین دوره های پاره وقت و تمام وقت
صفحه
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شروع به کار کردن

وقتی بنا به یکی از این دالیل سازمان دهنده را عوض می کنید ،درس هایی که در این بخش دوره ،دیگر در آنها شرکت نمی
کنید از بین می رود.
هنگام تغییر سازمان دهنده ،سازمان دهنده دوره باید مجوز صالحیت را به شما برگرداند.
ﻩﺯیﻥﻩ ﺩﻭﺭﻩﺍﻝﺡﺍﻕ
شرکت در دوره رایگان است.
ﻩﺯیﻥﻩﺭﻑﺕ ﻭ ﺁﻡﺩ
برای هزینه رفت و آمد از طرف اداره فدرال پشتیبانی می شوید .شرط آن این است که مکان دوره بیش از  3کیلومتر از محل
سکونت شما فاصله داشته باشد .این هزینه رفت و آمد فقط برای نزدیک ترین مکان دوره پرداخت می شود .درخواست را به
اداره محلی اداره فدرال مربوط به مکان اقامت خود ارسال کنید .در  www.bamf.deمی توانید آن را آنالین داشته باشید.
عبارت « »Web-GISرا در قسمت «( Searchجستجو)» وارد کنید .این کار شما را به صفحه جستجو می برد .آدرس خود
را آنجا وارد کنید و گزینه «( zuständige Regionalstelle mit Regionalkoordinatorاداره محلی مرتبط با هماهنگ
کننده محلی)» را انتخاب کنید ،سپس روی «( Sucheجستجو)» کلیک کنید.
فقط در صورتی هزینه رفت و آمد را دریافت می کنید که درست در درس ها شرکت کنید« .درست» یعنی مرتب در درس ها
شرکت کنید.
کﺙﺭ  300ﺩﺭﺱ ﺩﻭﺭﻩﺯﺏﺍﻥ
ﺕکﺭﺍﺭ ﺡﺩﺍ
اگر
-

پس از تکمیل مراحل پناهندگی ،پناهندگی یا یک وضعیت محافظت شده دیگر دریافت کنید یا

-

مجوز اقامت دائم پس از رواداری پیرو بخش  60aپاراگراف  2حکم  AufenthG 3یا مجوز اقامت پیرو بخش 25
پاراگراف  AufenthG 5دریافت کنید،

می توانید حداکثر  300درس دوره زبان را یکبار تحت پیش شرط های خاص تکرار کنید .برای این کار باید کامل و درست
در دوره زبان شرکت کنید و آزمون زبان را پیرو آن بگذرانید .اما آزمون نباید نشان دهنده مهارت کافی در زبان آلمانی باشد
(سطح  B1زبان).
برای شرکت در تکرار درس باید درخواست دهید .لطفا ً آن را به اداره محلی اداره فدرال مربوط به محل اقامت خود ارائه
دهید.
اگر در دوره الفبا شرکت می کنید ،شرکت قبلی شما در آزمون زبان برای تکرار  300درس الزمنیست.
ﺏﺍیﺩﺏﺩﺍﻥیﺩ
ﻡﻭﺍﺭﺩیکﻩ
همه فرم های درخواست نامبرده در بروشور را می توان از سازمان دهنده دوره ،اداره خارجی ها یا اداره محلی اداره فدرال
مربوط به محل اقامت خود نیز دریافت کرد .همچنین فرم ها را می توانید در وب سایت زیر داشته باشید:
.www.bamf.de/formulare
بروشور شامل مهم ترین اطالعات شرکت در دوره الحاق است .سازمان دهنده دوره می تواند به سؤاالت بیشتر شما پاسخ
دهد.
هنگام شرکت در دوره الحاق ،شما بیمه سوانح کشوری نیستید.
برای شرکت شما در دوره الحاق آرزوی موفقیت داریم!
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