
ኩሎም ካብወጻኢ ናብ ጀርመን ዝመጹ ሰባት ከምኡ'ውን ኣብዚ ንውሕ ዝገበሩ ሰባት ናይምውህኣድ ስልጠና ክበጽሑ ኣለዎም። እቲ
ስልጠና ውህደት ሓደ ስልጠና ቋንቋ ከምኡ'ውን ሓደ ስልጠና ኣንፈት ዘጠቓልል እዩ። ኣብቲ ስልጠና ቋንቋ እቶም ተሳተፍቲ ቋንቋ
ጀርመን ክሳብ ደረጃ B1 ይመሃሩ። በዚ ንመዓልታዊ ናብራ ክፈልጡን ባዕሎም ክረዳድኡን ይኽእሉ። ኣብቲ ናይ ኣንፈት ስልጠና
እቶም ተሳተፍቲ ፍልጠት ብዛዕባ ሕጋዊ ስርዓት፣ ታሪኽ ከምኡ ድማ ባህሊ ጀርመን ይወሃቡ። ብዝተረፈ እቶም ተሳተፍቲ ኣብቲ ናይ
ኣንፈት ስልጠና ኣየኖት ክብርታት ኣብ ጀርመንብፍላይ ኣገደስቲ ከምምዃኖምይምኮሩ።

ገሊኦም ሰባት ኣብ ናይ ውህደት ስልጠና ክሳተፉመሰል ኣለዎም፣ ንኣ. ካብ ዓድታት ሶቬት ዝተመለሱ ፈለስቲ፣ ኣብ ጀርመን ንውሕ
ዝገበሩ ወጻእተኛታት ወይ ጽቡቕ ናይ መጽንሒ ትጽቢት ዘለዎም ሓተትቲ ዑቕባ። ካልኦት ሰባት ኣብ ሓደ ስልጠና ውህደት ንክሳተፉ
ግዴታ ኣለዎም። እዚ ንዝስዕቡ ሰባት ይምልከት፥ ብዘረባዊ ጀርመንኛ ዋላ ብቀሊል ቋንቋ ክረዳድኡ ዘይክእሉ ብሓድሽ ናብዚ ዝፈለሱ
ሰባት፣ ብብዓል-መዚ ወጻእተኛታት ንክሳተፉ ዝእዘዙ ወጻእተኛታት፣ Hartz IV ዝወስዱ ወጻእተኛታት ከምኡ'ውን ብጆብሰንተር
ንክሳተፉ ዝእዘዙ ሰባት ከምኡ'ውን ጽቡቕ ናይ መጽንሒ ትጽቢት ዘለዎም ሓተቲ ዑቕባ፣ ንግዚኡ ዝተቐበሉ ብሕጊ § 60a ዓን. 2
ሓሳብ 3 AufenthG ከምኡ ድማ ወነንቲ ፍቓድ ጽንሓት ብሕጊ § 25 ዓን. 5 AufenthG። ግዝያዊ መጽንሒ ፍቓድ ዘለዎም ዜጋታት
ኤውሮጳዊ ሕብረት ጥራት ብፍሉያት ኩነታት ፍቓድ ተሳትፎ ክወሃቡ ይኽእሉ። እቶምዝተፈላለዩ ኣቕረብቲ ስልጠናብዛዕባዚምኽሪ
ይህቡ።

ኩሎም ተሳተፍቲ ቅድሚመጀመርያ ስልጠና ፈላማይመርመራ ክገብሩ ኣለዎም። በቶምውጽኢታትመርመራ እቲ ዝምልከት ሰብ
ፍልይ ዝበለሞዱል/መደብ ስልጠና ክወሃበሉ። ኣድላይ ተኾይኑምስታፍፍልይ ዝበለ ስልጠናውህደትሓጋዚ ክኸውንይኽእል።

እቲ ስልጠና ቋንቋ ምስ „መርመራ ጀርመንኛ ንፈለስቲ“ ይውድእ፣ እቲ ስልጠና ኣንፈት ድማ ምስ መርመራ „ናብራ ኣብ
ጀርመን“ይውድእ። ክልተኦም መርመራታት ብዓወት ሓሊፎም ዝነበሩ ተሳተፍቲ ነቲ„ስልጠና ውህደት ሰርቲፊከት“ክወሃቡ። ነቲ
መርመራ ቋንቋ ዋላ‘ኳ ስርዓታዊ ተሳትፎ እናሃለወ እቲ ስልጠና ዘይሓልፍ ሰብ፣ ብዝለዓለ 300 ሰዓታት ትምህርቲ ናይቲ ስልጠና
ቋንቋ ክደግምይኽእል ከምኡ'ውንከምብሓድሽብነጻ ኣብቲ ደምዳሚመርመራክሳተፍይኽእል።

ኩሉ ፍቓድ ተሳትፎ ዘለዎ፣ ንሓደ ኣሰካሚ ስልጠና ኣብቲ ከባቢ ነጻ ኮይኑ ክመርጽመሰል ኣለዎ። ምዝጋብ ናብቲ ስልጠና እንድሕር
ተፈጺሙ፣ እቲ ኣሰካሚ ስልጠና ነቲ ግዝያዊመጀመርታ ስልጠና ክምስክር ኣለዎ። ካብቲምዝጋበ ስልጠና ሽዱሽተ ሰሙን ከይሓለፈ
እቲ ስልጠና ክጅምር ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ እዚኦም ሽዱሽተ ሰሙናት ዝኾነ ስልጠና ዘይጅምር እንተኾይኑ እቲ ኣሰካሚ ስልጠና እዚ
ክሕብር ኣለዎ።

ኩሉ ፍቓድ ተሳትፎ ዘለዎ ሰብ ብስርዓት ኣብ ትምህርቲ ክሳተፍ ግዴታ ኣለዎ፣ እዚ ማለት ኩሉ ግዜ ናብ ትምህርቲ ምምጻእ
ከምኡ'ውንደምዳሚመርመራምቕራብ።

ኣየኖት ኣሰከምቲ ውህደት ኣብ ማግደቡርግ ከምዘለው ኣብብዓል-መዚ ወጻእተኛታት፣ ኣብ ቤትጽሕፈት/ኤጀንሲ ስራሕ
ከምኡ'ውን ኣብ ጆብሰንተርክሕበረልኩም ይኽእል። ኣብ ኢነተርነት ብሓገዝ ስርዓት ሓበሬታ ፈደራላዊ ብዓል-መዚ NaVI
(https፥//bamf-navi.bamf.de/) እንተላይ ኣሰከምቲ ስልጠና ውህደት ኣብ ከባቢ ከተናዲ ትኽእል። ቀረብ ስልጠናታት ውህደት፣
እንተላይ ነጻ ቦታታት ስልጠና፣ ዋላ ውን ብመርበብ KURSNET (https፥//kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/) ናይቲ
ፈደራላዊ ኤጀንሲ ስራሕ ክሕተትይኽእል።

otto ማለት እንቋዕ ብድሓን
መጻኹም otto የፍልጥ otto ይኸፍት መዓጾታት otto ይጽንብርotto እዩ ብዙሕነት

ሰነድ ሓበሬታ ብዛዕባ ፈላማይ ኣንፈት

ስልጠናውህደት

otto ማለት እንቋዕ ብድሓን
መጻኹም otto የፍልጥ otto ይኸፍት መዓጾታት otto ይጽንብርotto እዩ ብዙሕነት

ኣብመሓበሪ ስደትማግደቡርግ ኣብመንጎብብዙሕቋንቋታትዝርከቡ ሰነዳትሓበሬታ፡
ብዛዕባ ብዙሓትቀጸልቲ ኣርእስትታት፡ ግዝያውያንቀረባትምኽርን ሓገዝን ዕረፍትንይርከቡ።

www.willkommen-in-magdeburg.de

ብዝስዕብ ተደጊፉ፦


