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!د يوځای کیدنې د کورس په اړه معلوماتي پاڼه  
 

د ُغْ کطاًْ لپارٍ چې د ژتې د کْرش ّیلْ حق لري اّ د ُغْ تِرًیْ ًاریٌَ اّ ښځیٌَ اّضیذًّکْ لپارٍ چې پَ 

.  الواى کې اّضیږي اّ هجثْر دي چې دا کْرش تؼقیة کړي

 

 هحترم  اّضیذًّکْ، 

 

اّ پَ دغَ کْرش ئ چې پَ پْرتَ یاد شْي کْرش کې ګډّى ّکړئ د الواى د اقاهت لَ قاًْى ضرٍ ضن تاضې حق لر

.  کې پَ ترخَ اخیطتلْ هجثْر یاضت

 

 د یْځای کیذًې  کْرش هفِْم څَ دی؟ 

 

 600 درضًْْ څخَ دی څٌګَ چې پْرتَ هْ ّّیل 100 درضي ضاػتًَْ چې 60د  یْځای کیذًې دا ػوْهي کْرش 

 درضي ضاػتًَْ چې ُغَ تٌطټیس کْرش ًْهیږي اّ دُّوَ ترخَ چې ُن 300درضي ضاػتًَْ پَ دٍّ ترخْ یؼٌي 

ئ  درضي ضاػتًَْ دي، ُغَ پَ تکویلي کْرش پَ ًْم یادیږي پَ دې ژتي کْرش کې تاضْ ُغَ لغتًَْ زدٍ ک300ْ

ُوذغطې د هکتْتًْْ پَ لیکلْ کې اّ یا فْرهًْْ پَ ډکْلْ . ئچې تاضْ ّرتَ پَ ّرځٌي لیک لْضت کې اړتیا لر

.  کې لَ تاضْ ضرٍ هرضتَ کْي

 

اّ د الواى قاًْى، کلتْر اّ ئ د الرښًّْې کْرش تاضْ تَ هؼلْهات درکْي چې تاضْ څٌګَ پَ الواى کې ژًّذ ّکړ

.  د دې ُیْاد ًْی تاریخ درپیژًي

 

ُوذاراز د یْځای کیذًې  ځاًګړي کْرضًَْ د ښځْ، هیٌذّ، پلرًّْ اّ ځْاًاًْ لپارٍ چې لیک لْضت یې زدٍ ًَ 

چې زر ئ کَ تاضْ غْاړ.  درضي ضاػتًْْ څخَ تشکیل شْي دي960دغَ کْرضًَْ د . دی، ُن تشکیل شْي دي

 430ًْهْړي کْرضًَْ لَ . خلئ چې د یْځای کیذًې  لَ چټکْ کْرضًْْ څخَ ګټَ ّاشئًْ کْالی ئ زدٍ کړٍ ّکړ

، لَ ئدا چې کْم کْرضًَْ تاضْ لپارٍ ګټْر دي اّ څَ ّخت یې تایذ پیل کړ. درضي ضاػتًْْ څخَ تشکیل شْي دي

.  یْې ازهْیٌې اخیطتلْ څخَ ّرّضتَ تَ هْ ښًّْکی پریکړٍ کْي

 

 پَ اخري اهتحاى کې شاهلیذل

 

کَ تاضْ پَ دې ازهْیٌَ کې ًَّ کړای شْ . پَ اخري اهتحاى کې د ژتې ټطټ اّ د تلذتیا د کْرش ټطټ شاهل دی

ًْ د ئ اّ د الرښًّْې پَ کْرش کې تریالي شْئ چې پَ کافي تْګَ د الواًي ژتې ضرٍ اشٌایي لرئ چې دا ثاتت کړ

ًْ تیا ئ کَ چیرتَ تاضْ پَ دې ازهْیٌَ کې تریالي ًَ شْ. ئیْځای کیذًې  د کْرش د تریالیتْب ضٌذ تَ ترالضَ کړ

.  ُن تاضْ تَ د ګډّى ضٌذ درکْل کیږي

 

. تاضْ هجثْر ًَ یاضت چې پَ اخري کْرش کې حقلشوْل تحْیل کړی  

 

 د یْځای کیذًې  کْرش ګډًّکی ښَ ّالی

 

ُغَ تِرًیاى چې پَ دې ُیْاد کې ژًّذ کْي اّ یا لَ ًْرّ ُیْادًّْ څخَ راغلي دي، هجثْر ًَ دي چې تؼضې 

.  شرایظ ػولي کړي

 

. ضئًْ تاضْ هجثْر یاضت چې لَ الواًي ژتې ضرٍ پْرٍ تلذ اّئ کَ چیرې تاضْ دایوي اقاهت پَ الواى کې غْاړ

کَ تاضې د یْځای . ئلْهړي هؼلْهات د تٌطټیس قاًْى، اجتواػي تٌضیواتْ قاًْى اّ الواى د ژًّذ رضوًَْ زدٍ کړ

.  ئ چې د تاًذًیْ شرایظ تکیویل کړشئًْ کْالی ئ کیذًې  کْرش پَ تریالیتْب ضرٍ خالص کړ
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ضرتیرٍ پردې د الواًي ژتې پَ زدٍ . ئ چې ډیر ژر اّ پَ اضاًۍ ضرٍ د الواى تاتؼیت ترالضَ کړشئتاضی کْالی 

 اّ د کار پَ پیذا کْلْ کې درضرٍ ُن  هرضتَ شئکْلْ ضرٍ تاضْ پَ الواى کې د ژًّذ اضاًتیاّې ترالضَ کْالی 

.  کْي

 

: د یْځای کیذًې  د کْرش لَ پارٍ ًْم  لیکٌَ  

 

پَ دې تْګَ تاضْ تایذ تحریري ئ اّ هجثْر ًَ یاضت چې ګډّى ّکړئ کَ تاضْ پَ دې کْرش کې د شاهلیذّ حق ّلر

اّ ضرتیرٍ پردې تاضْ تَ د هؼلیوًْْ یْ لطت درکْل ئ تصذیق لَ خارجي پْلیص اّ د کار ّزارت څخَ ترالضَ کړ

. ئکیږي چې تاضْ خپل کْر تَ ًژدې پَ ُغَ کْرضًْْ کې زدٍ کړٍ ّکړ

 

اّ ُغَ تَ د خپل هطتحق کیذّ تصذیق ًاهَ ئ لطفاً د کْرش د ّړاًذی کًّْکي هؼلن  ضرٍ ژرترژرٍ ځاى ثثت کړ

 د ګډّى کْلْ ّړتْب یا د ګډّى کْلْ لَ پارٍ شرایظ د ”کَ چیرې د هطتحق کیذّ پَ تصذیق ًاهَ کې د . ئتطلین کړ

 الًذې ًیټَ ّرکړی شْي ّي ًْ تیا تاضْ تایذ د کْرش د هؼلن ضرٍ ددغې ًیټې “ًیټې پْرې قاًًْي دي.....     

.  ئهخکې ځاى ثثت کړ

 

کْرش تایذ ضتاضْ د ثثت د ًیټې . د کْرش هؼلن تایذ تیا تاضْ تَ د کْرش د پیل کیذّ ټاکلي ًیټَ څرګٌذٍ کړي

کَ چیرې پَ دغې دریْ هیاشتْ کې کْم کْرش ًَ پیل کیږي ًْ د کْرش . ّرّضتْ پَ دریْ هیاشتْ کې دًٌَ پیل شي

یا د کْم ئ  چې آیا تاضْ ًْر اًتظار کْشئتاضْ تیا پَ خپلَ پریکړٍ کْالی . هؼلن تایذ تاضْ تَ ضرّر خثر درکړي

پَ دغَ صْرت کې د کْرش هؼلن تایذ ضرّر ضتاضْ د هطتحق کیذّ تصذیق ًاهَ . ئتل هؼلن ضرٍ ځاى ثثت کړ

.  تیرتَ درکړي

 

  پَ کْرش کې ترخَ اخیطتٌَ

 

دا پَ دې هاًا . ترڅْ د یّْالي د کْرش هْخې ترالضَ کړۍئ تاضْ تایذ پَ ُن دې شکل پَ کْرش کې ګډّى ّکړ

پَ کْرش کې ترخَ اخیطتٌَ . ۍ اّ پَ ّرّضتٌیْ ازهْیٌْ کې ترخَ ّاخلۍظچې پَ هطلطلَ تْګَ ټْلګیْ تَ حاضر 

تاضې تَ پَ ُغَ صْرت کې ُن اړیٌَ دٍ چې تاضې د ضفر خرچ ترالضَ کْلْ ُیلَ ّلرۍ یا د ژتې د کْرش درضي 

ضتاضْ د کْرش تراترًّّکی تَ ضتاضْ پَ غْښتٌَ تاضْ تَ ضتاضْ د . ئضاػتًَْ تیا پَ ّرّضتْ ًیټَ کې تکرار کړ

.  ګډّى لیکلی تصذیق تِیَ کړي

 

پَ ػوْهي تْګَ، د کْرش د تراترًّّکي تذلْل یْاځې د کْرش د یْې ترخې د تشپړّلْ پَ صْرت کې د اهکاى 

 . ّړ دي

 

 

 د یْځای کیذًې  کْرش هصارف

 

 100دا پیطې چې . ئ یْرّ د کْرش هطّْل تَ ّرکړ1.20تاضْ هجثْر یاضت د ُر درضي ضاػت پَ تذل کې 

ئ کَ تاضْ پَ درضًْْ کې غیرحاضري ّکړ. درضي ضاػتًْْ تاًذې دي هخکې د الرښًّْې کْرش تَ تحْیل شي

ًْ ُغَ هرجؼَ چې ضتاضْ هصرف پَ غاړٍ ئ کَ تاضْ کْم ػایذ ًَ لر. دا تحْیل شْي پیطې تیرتَ ًَ ّرکْل کیږي

. لري د کْرش پیطې ّرکْي

 

د هِاجریٌْ ّزارت کْالی شي چې دا هثلغ تاضْ تَ ّتښي کَ ضتاضْ ػایذ لږ ّي اّ یا تاضْ تَ هشکل ّي دا پیطې 

د  ).  چې یٍْ ػریضَ پَ ترش کې د پیطْ د تښلْ لپارٍ د هِاجریٌّْ هطْل تَ ّرکړۍشئًْ تاضْ کْالی ئ ّرکړ

 (ئادرضًْْ لطت ّګْر
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څرګٌذًَّ، ټْلٌیسې  IIد اړًّذې تصذیق ًاهې ًقل، لکَ د تې رّزګارۍ د ّظیفې )لطفاً د خپل هالي اړتیاّ تصذیق 

، د هاشْم ّظیفَ، د پٌاٍ غْښتًْکْ د قاًْى ضرٍ ضوې ګټې، د ډی [BAFöG]ګټې، د اضتْګٌې ګټې، د هحصل پْر

 د فیطًْْ څخَ اضتثٌا، ځایی ټْلٌیس ټکیټ اّ داضې (GEZ)کیر د فیص څخَ اضتثٌا، د رادیْ اّ تلْیسیْى د لیطٌص 

 . ئّرضرٍ ضویوَ کړ (ًْر

 

 ُوذغَ ّزارت هطّْل تاضی هجثْرّي چې پَ دې کْرش کې ګډّى  اّخلئ کَ تاضْ د کار ّزرات څخَ هؼاظ ا

 پَ دې لحاظ تاًذې تاضې هجثْر ًَ یاضت د هِاجریٌْ یئپذې لحاظ تاًذې تاضْ د پیطْ د ّرکْلْ ًَ هؼاف . ّکړۍ

 ًْ هجثْر ًَ یاضت چې د خلئّزارت تَ د پیطې د تښلْ ػریضَ ّرکړی کَ تاضْ د کار ّزارت څخَ هؼاظ ًَ ا

.  ئفذرالي ادارې ضیوَ ییس دفتر تَ اطالع ّرکړ

 

 د ګډّى د لګښتًْْ دّتارٍ ادا کْل

 

 هې ًیټې ّرّضتَ پَ تریالۍ تْګَ پَ ّرّضتٌۍ ازهْیٌې ضر تَ 8 هیالدي کال د دضوثر د هیاشتې لَ 2007کَ تا د 

پَ .  ضلٌَ تیرتَ ادا کړي50رضْلي ّي، د هِاجریٌْ اّ کډّالْ لپارٍ فذرالي ادارٍ تَ تاضْ تَ ادا شّْ لګښتًْْ 

ُرصْرت، دا یْازې ُغَ ّخت د ػولي کیذّ ّړ دي چې پَ کْرش کې د ترخې اخیطتٌې د هطتحق تلل کیذلْ د 

د لګښت . تصذیق د کیذلْ اّ د ّرّضتٌیْ ازهْیٌْ د تشپړیذلْ ترهٌځ لَ دٍّ کلًْْ څخَ زیاتَ هْدٍ تیرٍ شْي ًَ ّي

د تیرتَ ترالضَ کْلْ لپارٍ تایذ تاضې د هِاجریٌْ اّ کډّالْ د فذارالي ادارې یْ ضیوَ اییس دفتر تَ یْ غْښتٌلیک 

.  ّضپارۍ

 

 د ضفر لګښتًَْ

 

کَ تَ پَ لګښتًْْ کې د ُوکارۍ د ادا کْلْ څخَ هؼاف شْې یا لَ دفتر څخَ د تې رّزګارۍ تاّاى 

(Arbeitslosengeld II)  ترالضَ کړې اّ د یّْالې پَ کْرش کې حاضریذلْ تَ هجثْر شْې ًْ تا تَ تَ د ضفر

کَ چیرې فذرالي دفتر تاضْ لَ د ګډّى کْلْ د لګښتًْْ څخَ اضتثٌا درکړي ًْ . اړیٌې خرچې تیرتَ درکړل شي

پَ ُر صْرت کې، ددې د هطتحق کیذّ لپارٍ تایذ . ئتاضْ تَ ػوْهاً د ضفر د لګښتًْْ لپارٍ هؼاظ ترالضَ کړ
پَ اصل کې تا تَ تَ یْاځې د ُغَ کْرش د تګ لګښت .  کلْهیټرّ څخَ زیات ّي3ضتاضْ د اضتْګٌې ځای تایذ د 

هِرتاًي ّکړٍ لَ خپل کْرش تراترًّّکي ضرٍ ّګْرٍ . درکړل شي چې تا تَ پَ ترټْلْ ًسدې ضیوَ کې ّاقغ ّي

چې آیا تَ تایذ د هِاجریٌْ اّ کډّالْ د فذرالي ادارې لَ ضیوَ ییس ّړ دفتر ضرٍ د ضفر د لګښتًْْ د تیرتَ ادا کْلْ 

.  لپارٍ غْښتٌلیک ّرکړې کَ ًَ

 

.   پَ اصل کې د ضفر لګښتًَْ یْازې د کْرش د تشپړّلْ پَ صْرت کې ادا کیږي

 

د ژتې د کْرش تکرار 

 

کَ تَ د ژتې پَ ازهْیٌَ یا ټطټ کې د جرهٌي ژتې د زدٍ کړې پَ ترخَ کې پْرٍ پَُْ ّ ًَ ښیې ًْ تَ تَ یْ ځل د 

پَ ُرصْرت، د دې لپارٍ تَ تایذ پَ تاقاػذٍ .  ضثقًْْ د ژتې د تکراري کْرش کې د ترخَ اخیطتلْ ّړ یې300

کَ تَ د ضْاد د زدٍ کړې کْم . تْګَ زدٍ کړې تَ حاضر شْې یې اّ پَ ّرّضتۍ ازهْیٌَ کې دې ترخَ اخیطتې ّي

. کْرش تَ حاضریږې ًْ پَ ّرّضتۍ ازهْیٌَ کې ګډّى کْل اړیي ًَ دي

 

.  ئد درضي ضاػتًْْ د تکرارّلْ لَ پارٍ تاضْ تایذ د فذرالي ادارې ضیوَ ییس دفتر تَ غْښتٌلیک ّړاًذې کړ

 

پَ کْرش کې د حاضرۍ کْلْ د هطّْلیت یادداښت 

 

چې پَ دې کْرش کې ئ  د هطْل دفتر لَ خْا دا هطْلیت لرIIکَ تاضْ د خارجیاًْ د دفتر یا د تې رّزګارۍ د ګټې 

، ًْ تاضْ تایذ ضرّر د یْځای کیذًې د کْرش لَ پارٍ ژرترژرٍ کْرش ّړاًذی کًّْکي هؼلن تَ شئحاضر 

.  ئاّ پَ صحیح تْګَ پَ کْرش کې حاضري ّکړئ ػریضَ ّکړ



 4 هې پاڼې صفحَ 4د 

 

:  کَ داضې هْ ّ ًَ کړل، ًْ د ًْرّ شیاًْ ضرٍ ضرٍ دا ضتاضْ لَ پارٍ الًذې پایلې راّړی شي

 

 دا ضتاضْ د اضتْګٌې د اجازې پَ هْدٍ کې د زیاتْالي کْلْ پَ پریکړٍ اثر کْالی شي . 

 ْد ُغې پیطې کویذی شيئکَ تاضْ ټْلٌیسٍ هرضتَ ترالضَ ک ًْ ، . 

  َکَ هٌاضة ّي ًْ د خارجیاًْ دفتر تَ تاضْ راّغْاړي چې د یْځای کیذًې د ټْل کْرش لَ پارٍ پ

 . ئیْځای د یْ درش پَ ضر یٍْ یْرّ د ګډّى کْلْ قیوت ادا کړ

 پَ تاضْ جریوَ لګیذی شي. 
 

ًْ ضتاضْ د کْرش ّړاًذې کًّْکی تایذ د ئ کَ تاضْ د یْځای کیذًې پَ دې کْرش کې پَ ښَ تْګَ ګډّى ًَ کْ

.  د هطْل دفتر  تَ اطالع ّرکړيIIخارجیاًْ دفتر یا یا د تې رّزګارۍ د ګټې 

 

ًْرشیاى چې تَ تایذ پرې پَُْ شې 

 

د غْښتٌلیک ُغَ ټْلې فْرهې چې د الرښًّْې پَ دې پاڼَ کې یې یادًَّ شْې  دٍ، د کْرش لَ تراترًّّکي، د 

تاضْ ُوذاراز دغَ فْرهې لَ . هِاجرت لَ هحلي دفتر یا د فذرالي ادارې لَ ضیوَ ییس دفتر څخَ ترالضَ کیذالی شي

.  شئ څخَ ُن ترالضَ کْالی www.bamf.deدې ّیة پاڼې 

 

ضتاضې د . د یّْالي پَ کْرش کې ضتاضْ د ګډّى لپارٍ د الرښًّْې پَ پاڼَ کې ډیر اړیي هؼلْهات هْجْد دي

. کْرش تراترًّّکی تَ د زیاتْ هؼلْهاتْ پَ اړٍ تاضْ تَ هؼلْهات تراتر کړي

 

.  هِرتاًي ّکړٍ د هِاجرت د هشْرتي دفترًّْ اّ د ځْاًاًْ د هِاجرت د خذهتًْْ ّړاًذیسًَّ ُن یادداښت کړٍ

دغَ دفترًَّ تَ لَ تاضْ ضرٍ د غْښتٌلیکًْْ، د ضْالًْْ د ځْاتًْْ اّ ضتاضْ د ضتًْسّ پَ حل کْلْ کې هرضتَ 

 چې شئتاضْ کْالی . ّکړي اّ ُوذاراز تاضْ تَ د یّْالي د هٌاضة کْرش پَ پیذا کْلْ کې ُن هرضتَ کْالی شي

لَ تاضْ ضرٍ پَ ًسدې هْقؼیت کې د هِاجرت هشْرتي دفترًّْ، د ځْاًاًْ د هِاجرت خذهتًْْ، د هِاجرت هحلي 

دفتر اّ د هِاجریٌْ اّ کډّالْ د فذرالي ادارې ضیوَ ییس دفتر پَ اړٍ هؼلْهات ترالضَ کړۍ اّ ُوذاراز پَ اًټرًټ 

.  خلئ  ّیثپاڼې څخَ  ګټَ ّاwww.bamf.deکې د 

 

چې د یّْالي کْرش تَ د حاضریذلْ پَ هْدٍ کې تَ د تصادفي پیښې  د قاًًْي ئ پَ پام کې ّلرئ هِرتاًي ّکړ

.  شئتیوې ترالضَ کْلْ هطتحق ًَّ ګڼل 

 

 

  


