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 االندماج إرشادات عن دورة

ألجانب ممن وكذلك ا، أو ملزمين بحضورھا دورة االندماج خاص بالمھاجرين الجدد الذين يحق لھم حضور
  .وملزمين بحضور دورة االندماج طويلةفي ألمانيا منذ فترة  يقيمون

 
  ،األعزاء ن والمواطناتوالمواطن

  االندماج. دورةفي مرة واحدة لمشاركة اإلقامة يحق لكم أو تلزمون باحسب قانون 
 

  ؟االندماجماذا تعني  دورة 
ساعة دراسية.  60 مدتھاودورة توجيھية  ساعة دراسية 600دورة لغة تعادل  منالعامة  االندماجدورة  تتكون

ساعة  300 الـ ساعة دراسية. ُيطلق على 100على  منھاحتوي كل ت ،عدة وحداتتتألف دورة اللغة من و
  تكميلية.اللغة الفتدعى دورة دراسية الالحقة الساعة  300 الـ ، أمااألساسيةلغة الى اسم دورة األولالدراسية 

 

والكتابة. ويدخل في ھذا  للتحدثي تحتاجونھا في حياتكم اليومية اللغوية الت المفرداتتتعلمون في دورة اللغة 
  .استيفاء النماذجسائل ون وزمالء العمل وكتابة الرمع الجيرا والمحادثاتالتعامل مع السلطات 

 

والثقافة  حول النظام القانوني تزودكم بالمعرفةتقدم لكم الدورة التوجيھية معلومات عن الحياة في ألمانيا و
  .أللمانياوالتاريخ الحديث 

 

 ً الذين ن لمشاركواوالشباب وكذلك  أولياء األمورو للسيداتعلى سبيل المثال ھناك دورات اندماج خاصة،  أيضا
أما إذا كنت ممن يتميزون بسرعة ساعة دراسية.  960 منھذه الدورات  وتتكونالقراءة والكتابة.  قنونال يت

  ساعة دراسية فقط. 430 ، والتي تستمر لمدةمكثفةالتعليمية الدورة الالتعلم، فيمكنك حضور 
 

ة التي ينبغي أن تبدأ بھا يجري المشرف على الدورات تقييماً قبل بدء الدورة لتحديد الدورة المناسبة لك والوحد
  أوالً.

 يالنھائ االمتحانخوض 
 قد أتممتمالدورة التوجيھية. ويمكن اعتبار أنكم االختبار المرتبط باللغة و اختبارالنھائي من  متحانيتألف اال

للغة أنكم تتقنون االلغة على  اختبار"، إذا برھنتم في االندماجمنحكم "شھادة دورة يتم وبنجاح  االندماجدورة 
 اختبار الدورة التوجيھية.  مع ضرورة اجتيازتقاناً كافياً، إاأللمانية 

  .تؤكد النتائج التي حققتموھاتحصلون فقط على وثيقة  عدم اجتيازكم االختبارات بنجاح، فسوفوفي حال 
ً  النھائي االمتحانخوض    .يكون مجانا

 

  االندماجدورة في المشاركة  مزايا
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في حال رغبتھم  لالتحاد األوروبي غير تابعالقادمين من بلد  المھاجرين يففرھا اھناك شروط يجب تو
يجب أن يكونوا ملمين بدرجة كافية ھذه الشروط بين . ومن في ألمانيا غير المقيدةاإلقامة حق الحصول على 

 دع. وتُ ألمانيالنظام القانوني واالجتماعي وظروف المعيشة في حول ا األساسية ولديھم المعلوماتغة األلمانية بالل
الحصول  ذلكتيح لھم يعالوة على ذلك، ندماج. امتحان دورة االنجحوا في اجتياز إذا فرة اھذه الشروط متو

  .إذا ما أرادوا ذلك في فترة زمنية أقصر األلمانية الجنسيةعلى 
 

يسھل  ندماجاال اتعن طريق دور باللغة األلمانية إلماممن يحصل عليه المھاجرون  فإن ما ،إضافة لكل ھذا
  في سوق العمل. لھم يزيد الفرص المتاحةم الحياة اليومية في ألمانيا وھعلي

 

  االندماجالتسجيل في دورة 
إعانة  منح ستحصلون على تأكيد خطي (وثيقة ترخيص) من مصلحة األجانب أو من السلطات المسؤولة عن

. وفي االندماجدورة في ن بالمشاركة يكنتم ملزمالمشاركة أو في حق لديكم ثانية، إذا كان الجة من الدر البطالة
  . مكان إقامتكمالقريبة من  االندماجُتقدم لكم قائمة تحتوي على أسماء المشرفين على دورات سالوقت نفسه 

 

. فإذا تم له وثيقة الترخيص إظھاررجى التسجيل مع أحد المشرفين على الدورات في أقرب وقت ممكن ويُ 
م التسجيل عليكيجب ف، صالح حتى .. "استحقاق أو وجوب المشاركة " :تحت الترخيصتاريخ في وثيقة تحديد 

    مع أحد المشرفين على الدورات حتى موعد أقصاه التاريخ المذكور.في الدورة 
 

 ثالثةفي غضون تبدأ الدورة عادة ويجب أن يخطركم المشرف على الدورة بالتاريخ المحتمل لبدء الدورة. و
دورة من المقرر أن تبدأ في غضون  إذا لم تكن ھناكالمشرف أن يخبركم  ىجيلكم فيھا. وعلأشھر من موعد تس

عليكم أن تقرروا بأنفسكم ما إذا كنتم ترغبون في االنتظار لفترة أطول أو تفضلون  ھذه األشھر الثالثة. وعندئذٍ 
  . "رخيص"وثيقة الت التسجيل لدى مشرف آخر. وفي ھذه الحالة، يجب أن يعيد لكم المشرف

 

   المشاركة النظامية بالدورة
وھذا يعني  لكي تتمكنوا من الوصول إلى ھدف الدورة. االندماجعليكم االلتزام بالمشاركة النظامية في دورة 

ً أيض ةمھمة النظاميوالمشاركة  النھائي. متحانكم لالءللدروس وإجرا المنتظمحضوركم  إذا أردتم الحصول  ا
يمكن أن يقدم لكم و في وقٍت الحق.الساعات الدراسية لدورة اللغة إعادة أو  تصالانفقات التنقل بالموعلى 

ً خطيتأكيداً لمشرف على الدورة ا   بالدورة إذا رغبتم في ذلك.على مشاركتكم  ا
   وبشكٍل عام، ُيمكنكم تغيير المشرف على الدورة، ولكن لن يتم ذلك إال بعد إتمام دراسة قسم من أقسام الدورة.

 
  االندماج ورةدتكاليف 

إلى المشرف على الدورة. ويدفع ھذا  ھذا المبلغ سدديُ و ،دراسية حصةيورو لكل   1.20عليكم دفع مبلغ يعادل
قبل الدورة وسية، اساعة در 100 منعادة  اكل منھ تتكوني توال ،الدورةوحدات من  وحدة في بداية كلالمبلغ 

يتوجب على الشخص والدراسية في حال غيابكم عنھا.  حصصالفاتكم من  مااسترداد تكلفة يمكن  التوجيھية. ال
  فر دخل خاص بكم.االمسؤول عن رعايتكم المعيشية دفع تكاليف الدورة في حال عدم تو
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ذلك  تكاليف الدورة إذا شكلالمساھمة في كم من ؤإعفا لشؤون الھجرة والالجئين تحاديللمكتب اال تسنىي
يتوجب عليكم تقديم طلب خطي لإلعفاء من الرسوم الخاصة و. ضالمنخفبسبب دخلكم  بالنسبة لكمصعوبة 

  رجى مراجعة قائمة العناوين). (يُ  للمكتب االتحادي لشؤون الھجرة والالجئيناإلقليمي التابع بالدورة إلى المكتب 
، مثل إخطار إعانة البطالة من الدرجة )ذات الصلةالوثيقة  من(صورة ما يثبت احتياجكم المالي عليكم إرفاق 

 نقانواإلعانات االجتماعية أو إعانات اإلسكان أو قرض الطالب أو إعانة الطفل أو اإلعانات بمقتضى الثانية أو 
فزيون فاء من رسوم ترخيص اإلذاعة والتلأو اإلعفاء من رسوم الحضانات النھارية أو اإلعء للجوا طالبيمعونة 

  . قبل بدء الدورة، إذا أمكنرجى منكم تقديم طلب اإلعفاء . يُ  اعية المحلية، وما إلى ذلك...االجتم البطاقةأو 
 

في بإلزامكم بالمشاركة  المسؤول قد قامالمكتب  كانوثانية، من الدرجة الطالة إعانة البإذا كنتم تحصلون على 
ً من ييتعتبرون معف ئذٍ ، عنداالندماجدورة  ن يف الدورة. في ھذه الحالة لستم ملزمتكاليالمساھمة في ن تلقائيا

  تحادي. لمكتب االل للمكتب اإلقليمي التابعبتقديم طلب إعفاء 

   الدورةاسترداد تكاليف 

التكاليف المدفوعة للدورة في حالة ن المائة مب 50أن يعيد لكم  للمكتب االتحادي لشؤون الھجرة والالجئينيمكن 
 منأكثر  إذا لم يمِض  اً ھذا جائز دع. ويُ 2007ديسمبر  8خ بعد تاري -اح النھائي للدورة بنج متحانالاجتيازكم ا

لمكتب لويجب تقديم طلب  النھائي. االمتحانالدورة وحتى إتمام تكم لحضور تاريخ إصدار تأكيد أھلي بينسنتين 
لتكاليف حتى تتمكنوا من استعادة ما ذكر من ا للمكتب االتحادي لشؤون الھجرة والالجئيناإلقليمي التابع 

   المدفوعة لرسوم الدورة.

   نفقات المواصالت

 إعانة البطالة من الدرجة الثانيةإذا كنتم تحصلون على على نفقات المواصالت الضرورية ستحصلون 
)Arbeitslosengeld II فإذا كان المكتب  .االندماجبالمشاركة في دورة المكتب المسؤول وتم إلزامكم ) من

. مالية لنفقات المواصالتدفع تكاليف الدورة، فسوف تحصلون بشكل عام على إعانة االتحادي قد أعفاكم من 
ثالثة  علىبما يزيد عن مكان إقامتكم ، يتعين أن يبُعد مكان تلقي الدورة تستحقوا ھذه اإلعانة على أية حال، لكي

قرب إلى مكان نفقات المواصالت لمشرف الدورات األ لن يتم استرداد سوىبشكٍل مبدئي، و كيلومترات.
لمعرفة ما إذا كان يتوجب عليكم إرسال طلب باسترداد  بكم برجاء الرجوع إلى مشرف الدورة الخاص .إقامتكم

  .للمكتب االتحادي لشؤون الھجرة والالجئينالمكتب اإلقليمي التابع نفقات المواصالت إلى 
   الدورة.كة النظامية في المشاروبشكٍل مبدئي، لن يتم استرداد نفقات المواصالت إال في حالة 

   للغة التكميلية إعادة الدورة
ما يصل إلى لغة األلمانية، عندھا يمكنكم إعادة بالاللغة من إثبات معرفة كافية اختبار في حالة عدم تمكنكم في 

   .الدروس انتظمتم في حضورأن تكونوا قد  يتطلب منكملكن ھذا أيضاً و ساعة دراسية لمرة واحدة فقط. 300
  م القراءة والكتابة.في حالة قيامكم بحضور دورة تعلُّ الختبار اللغة يكون من الضروري التقدم لن 

  الساعات الدراسية.إعادة في مكتب االتحادي إذا رغبتم التابع لل المسؤول إلى المكتب اإلقليميعليكم تقديم طلب 
 
 
 
  

 مالحظات حول االلتزام بحضور الدورة
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بالمشاركة  ثانية،الدرجة من الالبطالة  إعانةعن  المسؤولالمكتب ة األجانب أو لزامكم من قبل مصلحإفي حال 
وحضور  اتين على الدوريتوجب عليكم التسجيل بأسرع وقت ممكن لدى أحد المشرف ئذٍ ، عنداالندماجدورة في 

  .الدورة على النحو المالئم
 

  ذكر: عن تنفيذ ما تمعامتنإذا  ، من بين أشياء أخرى،النتائج التالية حدوثمن الممكن 
 الخاص بكم اإلقامةالتصريح بمن الممكن أن يؤثر ذلك على تمديد  •

 في حال تلقيكم لھاجتماعية االيمكن أن ُتخفض المعونات  •

 اً التي تعادل يورو واحد االندماجتكاليف دورة المساھمة في من المحتمل أن تطالبكم مصلحة األجانب ب •

 .دفعة واحدةقدماً وم درس لدورة االندماج بالكامللكل 

 قد تفرض عليكم غرامة مالية •

 البطالة إعانةإعالم مصلحة األجانب أو السلطات المسؤولة عن بويلتزم المشرف على الدورة التي تشاركون فيھا 
  حضوركم الدورة على النحو المالئم.في حال عدم  ثانية،الدرجة من ال

  

  ايتوجب عليكم معرفتھاألشياء األخرى التي 
كتب مالالمذكورة في ھذه اإلرشادات عن طريق المشرف على الدورة أو  النماذجالحصول على جميع  يمكنكم
. إضافة لذلك يمكنكم الحصول على التابع للمكتب االتحادي المسؤول أو المكتب اإلقليمي لشؤون الھجرة المحلي
  .www.bamf.de :على الموقع التالي على اإلنترنت النماذج

 

ادات على أھم المعلومات المتعلقة بمشاركتكم في دورة االندماج. وسوف يتولى المشرف على كما تشتمل اإلرش
  الدورة إمدادكم بالمعلومات حول المزيد من التفاصيل.

يمكن و. تقدمھا المكاتب االستشارية المعنية بشؤون الھجرة ومكاتب خدمات المھاجرين الشبابلى العروض التي رجى االنتباه إيُ 
. لكم المناسبة االندماجمشاكلكم والبحث عن دورة معالجة أسئلتكم و نمساعدتكم عند تقديمكم للطلبات واإلجابة ع اتبلھذه المك

من سكنكم عن  ةالقريب االستشارية المعنية بشؤون الھجرة ومكاتب خدمات المھاجرين الشبابالمكاتب وجود  أماكنيمكنكم معرفة 
على أو  للمكتب االتحادي لشؤون الھجرة والالجئينالتابع  المسؤول المكتب اإلقليميالمكتب المحلي لشؤون الھجرة أو طريق 

:الموقع التالي  

www.bamf.de  
  التأمين ضد الحوادث أثناء حضوركم دورة االندماج.تخضعوا لقانون رجى االنتباه إلى أنكم لن يُ 


