
م هی کسانی که از يک کشور خارجی به آلمان م يآيند و قصد زندگی برای مدت نسبتاً طوالنی در آلمان را دارند، بهتر است در کالس ادغامه
در کالس زبان . با هم است Orientierungskurs/  کالس آشنايی و Sprachkurs/ کالس زبانکالس ادغام شامل هر دو . شرکت کنند

ازين روی م يتوانند از پس امور روزمر هی خود برآيند و منظور خود را . آموزش م يبينند B1/  ١شرک تکنندگان زبان آلمانی را تا سطح ب
همچنين. در کالس آشنايی نيز شرک تکنندگان اطالعاتی در مورد قوانين حقوقی، تاريخ و فرهنگ آلمان دريافت م يکنند. برسانند

.شرکت کنندگان در کالس آشنايی متوجه می شوند که چه ارز شهايی به ظور ويژه در آلمان دارای اهميت هستند

ب هطور مثال فرزندان و نوادگان آلمان يهای بلوک شرق سابق که به آلمان مهاجرت. برخی افراد برای شرکت در کالس ادغام قانوناً محق هستند
،افراد خارجی که برای مدت نسبتاً طوالنی در آلمان زندگی کرد هاند و يا متقاضيان پناهندگی که افق امکان  Spätaussiedler*innen/ کردند

ب هطور مثال مهاجران تاز هواردی که ب هطور شفاهی به آلمانی. و برخی ديگر هم مکلّف به گذراندن اين کالس هستند. ماندن آنها روشن است
جیساده منظور خود را نم يتوانند بيان کنند، افراد خارجی که ادار هی اتباع خارجی تقاضای گذراندن دوره را از آنها کرده است، افراد خار
دريافت م يکنند و ادار هی  (Arbeitslosengeld II/ Hartz IV)  ۴يا همان اصطالحاً پول تنگنای نوع /٢که مستمری بيکاری نوع

تقاضای گذراندن دوره را از آنها کرده است، و نيز متقاضيان پناهندگی که افق امکا ن ماند نشان روشن است، افرادی که  Jobcenter/ کار
هستند و دارندگان  Duldung/  کشورقانون اقامت دارای برگ هی مدارا يعنی ممنوعيت ديپورت اخراج از  ٣، ماد هی ٢آ، بند  ۶٠طبق پاراگراف

اخراج از(شهروندان اروپايی و مهاجران دارای برگ هی مدارا يعنی ممنوعيت ديپورت . قانون اقامت ۵، بند  ٢۵اقامت طبق پاراگراف 
يتوانند تنها با م  Aufenthaltsgestattung/  يا برگ هی اقامتی موقت مربوط به زمان بررسی پروند هی درخواست پناهندگی Duldung/( کشور

مراکز و آموزشگاه های مختلفی که اين کالس را ارائه م يکنند، در اين زمينه مشاوره. داشتن شرايط خاصی مجوز شرکت در کالس را بگيرند
.م يدهند

با کمک نتيج هی به دست . را بگذرانند Einstufungstest/  آزمون تعيين سطحالزام يست که هم هی شرک تکنندگان پيش از آغاز دوره
در صورت نياز گذراندن کالس ادغام ويژه توصيه خواهد . شرکت داده م يشود Kursmodul/ آمده از اين امتحان هر فرد در دور هی مشخصی

.شد

زندگی » آزمونکالس آشنايی نيز با . م ييابدپايان  Deutsch-Test für Zuwanderer/  آزمون آلمانی برای مهاجرانکالس زبان با
.گواهی کالس شرک تکنندگانی که هر دو آزمون را با موفقيت پشت سر بگذارند،  Test „Leben in Deutschland“/« در آلمان

هر کس که در آزمون زبان عل يرغم حضور مرتب و کافی سر کالس براساس . دريافت م يکنند Zertifikat Integrationskurs/ ادغام
ساعت آموزشی کالس زبان را از نو بگذراند و دوباره به صورت رايگان در آزمون ٣٠٠ضابط هی انضباطی، قبول نشود، م يتواند حداکثر 

.شرکت کندپايانی 

را در نزديکآموزشگاه برگزارکنند هی دوره هستند در اين کالس شرکت کنند، می توانند خودشان آزادانه يک محق تمام افرادی که قانوناً 
،آموزشگاه برگزارکننده بايد  Anmeldung/ زمانی که درخواست شرکت در کالس را به آموزشگاه اعالم م يکنيد. محل زندگی خود پيدا کنند

بعد از اعالم درخواست شما برای شرکت درشش هفته دوره م يبايد در ظرف حداکثر . زمان آغار د ر نظر گرفت هشده برای دوره را تأييد کند
.اگر آموزشگاه برگزارکننده، در طول اين شش هفته کالس را برگزار نم يکند، بايد اطالع دهد. کالس، آغاز شود

يعنی. به حضور در کالس طبق ضابط هی انضباط يستمکلف و متعد هستند در اين کالس شرکت کننده، محق تمام افرادی که قانوناً 
.الزام يست که مرتب سر کالس حاضر شود و در آزمون پايانی هم شرکت کند

ادار هی اتباعاطالعات دربار هی اينکه کدام آموزشگا هها و مراکز در ماگدبورگ اين کالس را برگزار م يکنند را م يشود از طريق 
. به دست آورد Jobcenter/  ادار هی کار و Arbeitsagentur/  آژانس کار و Ausländerbehörde/ خارجی

https://bamf-navi.bamf.de/ :  (به آدرس NaVI)  در اينترنت همچنين م يتوان ب هکمک سامانه ی داد ههای ادار هی فدرال، يعنی سامان هی
مسيرياب

دربار هی . مراکز و آموزشگا ههای برگزارکنند هی اين دوره را براساس ميزان نزديکی به آدرس مورد نظر جس ت وجو کرد
به آژانس متعلق ، )معنای شبک هی کال سهابه  ) Kursnet/ ارائه ی دوره و نيز ميزان ظرفيت خالی کال سها م يتوان همچنين در پلتفرم کور سنت

/https://kursnet-finden.arbeitagentur.de/kursتحقيق کرد.  به آدرس  : Bundesagentur für Arbeit/کار فدرال 
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م ومشاوره چند  ز  شماری مرا دبورگ عالوه بر بروشورهای اطالعا تعداد ب در راهنمای مهاجران ما
اشد انه و همچن برنامه های مختل برای اوقات فراغت شما موجود   .ز  

www.willkommen-in-magdeburg.de
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