اوراق معلوماتی برای کورس ادغام
برای مهاجرین تازه وارد مستحق به اشتراک در کورس ادغام و همچنین خارجی هایی که از مدت زیادی بدین سودر
آلمان زندگی می کنند و مکلف به اشتراک در کورس هستند.
همشهریان عزیز،
شما بربنیاد قانون اقامت ،حق دارید که یکبار در درکورس ادغام اشتراک ورزید و یا دقیق تراینکه شما مجبوید که یک بار در
کورس اشتراک کنید.
کورس ادغام چیست؟
کْسط ادغام ػوْهی اص یک کْسط صتاى تا  600عاػت دسعی ّ یک کْسط سٌُوا تشای خِت یاتی تا  100عاػت دسعی
تؾکیل ؽذٍ اعت .کْسط صتاى تَ تخؼُایی تمغین هیؽْد کَ ُش تخؼ  100عاػت دسعی هیثاؽذ 300 .عاػت اّل ،کْسط
تش عاختاسی صتاى ()Aufbausprachkurs
صیشتٌایی صتاى ( 300 ّ )Basissprachkursعاػت تؼذی ،کْسط پیؾشفتَ ِ
ًاهیذٍ هیؽْد.
ؽوا دس کْسط صتاى یک هدوْػَ ّاژٍ ُایی سا فشاهی گیشیذ کَ دس صًذگی سّصهشٍ تشای صحثت کشدى ّ ًْؽتي تَ آىُا
ضشّست داسیذ .ایي هدوْػَ ؽاهل استثاطات تا اداسات دّلتی ،صحثت تا ُوغایَُا ّ ُوکاساى ّ ًاهًَگاسی ّ پشکشدى
پشعؾٌاهَ ُا هیتاؽذ.
کْسط سٌُوا تشای خِت یاتی تَ ؽوا هؼلْهاتی دستاسٍ صًذگی دس آلواى هیدُذ ّ دستاسٍ لْاًیي حمْلی ّ فشٌُگ ّ تاسیخ
هؼاصش کؾْس اطالعسعاًی هیکٌذ.
کْسط ُای ادغام ّیژٍ ًیض ّخْد داسد تطْس ًوًَْ تشای خاًنُا ،هادسّپذسُا ،خْاًاى ّ تشای کغاًی کَ ٌُْص تَ صْست
تِتش آهْختي سا داسیذ،
کاهل ًویتْاًٌذ تخْاًٌذ ّ تٌْیغٌذ .هذت ایي کْسعِا  1000عاػت دسعی هیتاؽذ .اگش ؽوا تْاًایی
ِ
هیتْاًیذ کَ دس کْسعِای فؾشدٍ اؽتشاک کٌیذ .ایي کْسعِا فمظ  430عاػت دسعی طْل هیکؾذ.
هْعغۀ تشگضاسکٌٌذٍ کْسط ،تا گشفتي یک آصهْى اص ؽوا لثل اص ؽشّع کْسط ،تؼییي هیکٌذ کَ کذام کْسط تشای ؽوا هٌاعة
اعت ّ اص کذام همطغ ؽوا تایذ کْسط سا آغاص کٌیذ.
اشتراک در امتحان نهایی
اهتحاى نهایی ؽاهل یک اهتحاى صتاى ّ تغت کْسط سٌُوا تشای خِت یاتی هیتاؽذ .اگش دس اهتحاى صتاى هیضاى آؽٌایی کافی
ؽوا تَ صتاى آلواًی تَ اثثات تشعذ ّ آصهْى سٌُوا تشای خِت یاتی سا تا هْفمیت پؾت عش تگزاسیذ ،دس آًصْست ؽوا کْسط
ادغام سا تا هْفمیت عپشی کشدٍ ایذ ّ "گْاُیٌاهۀ کْسط ادغام" سا دسیافت هیکٌیذ.
اگش ؽوا دس ایي اهتحاًات هْفك ًثاؽیذ ،تٌِا تصذیك ًتایح کغةؽذٍ سا دسیافت خْاُیذ کشد.
اؽتشاک دس اهتحاى ًِایی سایگاى اعت.

خاسخی ُایی کَ تیشّى اص اتحادیَ اسّپا هی آیٌذ ّ هیخْاٌُذ اخاصٍ الاهت دائوی دس آلهاى سا دسیافت کٌٌذ ،تایذ یک علغلَ اص
ؽشایظ هْسد ضشّست سا تشآّسدٍ کٌٌذ .اص خولۀ ایي ؽشایظ ،لضّم داؽتي داًؼ کافی تَ صتاى آلواى ّ اطالػات اتتذایی دسهْسد
لْاًیي ّ همشسات اختواػی ّ ؽشایظ صًذگی دس آلواى هیتاؽذ .تا پؾت عش گزاؽتي هْفمیتآهیض ایي کْسط ادغام ،ایي ػسایظ
الصم تأهیي هیؽْد .ػالٍّ تشآى ،آىُا هیتْاًٌذ دس آیٌذٍ صّدتش ؽِشًّذ آلواى تؾًْذ.
گزؽتَ اصاى ،آؽٌایی ؽوا تَ صتاى آلواًی کَ دس کْسط آلواًی آهْختَ ایذ ،تَ ؽوا دس صًذگی سّصهشٍتاى دس آلواى کوک کشدٍ ّ
ؽاًظ ؽوا سا دس تاصاسکاس تَ هشاتة تیؾتش هیکٌذ.
گذشته ازان ،آشنایی شما به زبان که شما در کورس آلمانی آموخته اید  ،به شما در زندگی روزمرۀ تان در آلمان کمک کرده
و شانس شما را در بازار کار به مراتب بیشتر می کند.
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ثبت نام در کورس ادغام
اگش ؽوا هغتحك ّ یا هکلف تَ اؽتشاک دس کْسط ادغام سا ُغتیذ ،اص اداسٍ فذسال تَ ؽوا اصیي حك ؽوا یک تائیذیَ کتثی دادٍ
هیؽْد (کْپي)ُ .ن صهاى ؽوا فِشعتی سا دسیافت هی کٌیذ کَ دس آى هْعغاتی کَ دس ًضدیکی هحل صًذگی ؽوا کْسط ادغام سا
اسائَ هیکٌٌذ ،رکشؽذٍاًذ.
لطفا ً تشای ثثت ًام دس یک کْسط ،کَ اصآى تَ ؽوا ًام گشفتَ ؽذٍ اعت ،هشاخؼَ کشدٍ ّ کْپي خْد سا دس آى کْسط اسائَ کٌیذ.
دسصْستیکَ تشای ؽوا کذام کْسط تؼییي ًؾذٍ تاؽذ ،خْد سا ُش لذس صّد کَ هوکي اعت دس یک کْسط هْسد پغٌذ تاى هؼشفی
کٌیذ .اگش دس ًاهَ تأییذیَ تحت تزکش » اخاصٍ اؽتشاک ّیا دلیك تش هکلفیت دس اؽتشاک تا تاسیخ  ...اػتثاس داسد « یادداؽت ؽذٍ
ّی تِتش ایٌکَ ؽوا هدثْسیذ کَ تا تاسیخ رکشؽذٍ تشای ثثت ًام تَ یکی اص هشاکض تشگضاسی کْسط ادغام
اعت ،ؽوا هیتْاًیذ ا
هشاخؼَ کٌیذ.
اداسۀ فذسال هیتْاًذ تشای حصْل اطویٌاى اص اؽتشاک ؽوا ،ؽوا سا تَ یک کْسط هؼیي تفشعتذ.
هْعظ کْسط هْظف اعت کَ تَ ؽوا صهاى تمشیثی ؽشّع کْسط سا اطالع تذُذ .ؽشّع کْسط ًثایذ تیؾتش اص ؽؼ ُفتَ اص
صهاى ثثت ًام ؽوا فاصلَ صهاًی داؽتَ تاؽذ .هْعغۀ اسائَدٌُذٍ کْسط تایذ ؽوا سا اص دایش ًؾذى کْسط هطلغ عاصد .دس
صْستیکَ ؽوا هْعظ کْسط سا تثذیل کٌیذ ،تایذ هْعظ کْسط لثلی کْپي ؽوا سا تَ ؽوا تاصگشداًذ.
لطفا ً دلت کٌیذ دس صْستیکَ ؽوا تٌا تش دالیلی کَ خْد تاى تَ آى اتکا هیکٌیذ حذ اکثش تا یک عال دس کْسط ادغام اؽتشاک ًکٌیذ
ّ یا تیؾتش اص یک عال عِن گیشی دس کْسط سا لطغ کٌیذ ،اعتحماق ؽوا تشای اؽتشاک دس کْسط تاطل هیؾْد.
اشتراک منظم در کورس
تشای ایٌکَ ؽوا تَ ُذف کْسط ادغام تشعیذ ،ؽوا تایذ تَ صْست هٌظن دس کْسط اؽتشاک کٌیذ .ایي تَ هؼٌی آى اعت کَ ؽوا
تایذ تَ صْست هشتة دس کْسط حضْس داؽتَ ّ دس اهتحاى فایٌل ًیض اؽتشاک کٌیذ .اؽتشاک هٌظن ؽوا دس کْسط اصآى خِت
ًیض هِن اعت کَ اگش ؽوا تخْاُیذ تا پغاًتش کْسعِای آهْصػ صتاى سا دّتاسٍ تکشاس کٌیذ .دس صْستیکَ ؽوا تخْاُیذ ،هْعظ
کْسط اص اؽتشاک هٌظن تاى دسکْسط تَ ؽوا تصذیك هیکٌذ.
تثذیل کشدى کْسط اعاعا ً فمظ تؼذ اص ختن یک تخؼ خایض اعت .تثذیل کشدى کْسط صشف دس حاالت خاصی خایض اعت،
خصْصا ً تغییش هحل عکًْت ،تغییش دس ّلت اؽتشاکً ،یوشّصٍ ّ یا توام سّص ،تَ دلیل تغِیل دس عشپشعتی اص کْدکاى ّ یا
عِوگیشی دس کاسآهْصی ّ یا اؽتغال پظ اص اؽتشاک دس یک تخؼ کْسط.
فیس کورس ادغام
ؽوا تایذ تشای ُش عاػت دسط  1,95یْسّ تَ هْعظ اسائَ کْسط تپشداصیذ .ایي فیظ لثل اص ؽشّع ُش تخؼ  100عاػتی
کْسط ّ لثل اص کْسط ساٌُوای خِت یاتی پشداخت هیؽْد .اگش دس کْسط اؽتشاک ًکٌیذ ،فیظ پشاخت ؽذٍ تشای ایي عاػات
ّاپظ دادٍ ًویؾْد .اگش ؽوا ؽخصا ً ُیچ دسآهذی ًذاسیذ ،دس آًصْست کغی کَ هکلف تَ ًفمۀ ؽوا اعت ،تایذ فیظ کْسط ؽوا سا
تپشداصد.
اداسۀ فذسال هیتْاًذ ؽوا سا اص پشداخت فیظ هؼاف کٌذ ،دس صْستی کَ ؽوا تَ خاطش دسآهذ کن ،تَ دلیل پشداخت فیظ کْسط
تَ هؾکل دچاس هی ؽْیذ .تشای هؼافیت اص پشداخت فیظ کْسط ،ؽوا تایذ دسخْاعت خْد سا تَ صْست کتثی تَ اداسٍ فذسال
اسائَ دُیذ (تَ فِشعت آدسطُا ًگاٍ کٌیذ).
لطفا ً عٌذ هشتْط تَ ضشّست ُای هالی خْد سا ضوین ۀ دسخْاعتی کٌیذ( کاپی اص اعٌادی هاًٌذ :کاپی تصذیك حمْق تیکاسی
ًْع دّم ،کوک اختواػی ،کوک ُضیٌَ کشایَ ،تافْگ (اهذاد هالی تشای کاسآهْصی یا تحصیل) ،اضافَ کوک تشای کْدکاى،
کوک ُضیٌَ ُای لاًًْی پٌاٍخْیاى ،هؼافیت اص هصاسف کْدکغتاى ،هؼافیت اص ُضیٌَ ُای سعاًَ ) ،(GEZتلیت اختواػی
هٌطمَ ،پشداخت ُا تشای کّدکاى ّ ًْخْاًاى تشاتشتَ لاًْى اختواػی ؽواسٍ  ّ SGB VIII( 8غیشٍ) .لطفا ً ایي دسخْاعت
کوک سا لثل اص اؽتشاک دس کْسط اسائَ تذُیذ .اگش ؽوا دسخْاعت تاى سا دس صهاى خشیاى کْسط اسائَ کٌیذ ،هؼافیت ؽوا
اعاعا ً ًویتْاًذ دس صهاى پیؾتش اص آى تاثیشگزاستاػد.
اگر شما حقوق بیکاری نوع دوم را از اداره ای میگیرید و از همان اداره موظف به اشتراک در کورس ادغام میشوید ،خود
بخود از پرداخت فیس کورس معاف میشوید .در این صورت نباید دیگر درخواست معافیت از فیس را به اداره فدرال
مربوطۀ تان ارائه دهید.
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سرپرستی از کودکان
اگش ؽوا تشای اؽتشاک دس کْسط ادغام تَ عشپشعتی کْدکاى تاى ًیاص داسیذ ،تَ هْعظ کْسط هشاخؼَ کٌیذ .اّ تَ ؽوا دس تاسۀ
اهکاًات هْجّد عشپشعتی اص کْدکاى هؼلْهات هیذُذ.

برگشتاندن فیس پرداخت شده
اگش ؽوا پظ اص تاسیخ  2007/12/08اهتحاى ًِایی سا تا هْفمیت عپشی کشدٍ ایذ ،اداسۀ فذسال هیتْاًذ کَ هٌاصفۀ فیظ
پشداختؽذٍ سا تَ ؽوا ّاپظ تپشداصد .ایي تٌِا دس صْستی اػتثاس داسد ،کَ اص صهاى صذّس اخاصۀ اّلی اؽتشاک دس کْسط ّ
اهتحاى ًِایی تیؼ اص دّ عال ًگزؽتَ تاؽذ .تشای تشگؾتاًذى فیظ تاى تایذ کَ تَ اداسۀ هٌطمَ هشتْط تَ اداسۀ فذسال دسخْاعت
تذُیذ.
هزینه ترانسپورت
اگر شما در زمان دریافت حقوق بیکاری نوع دوم از طرف خو ِدد همین اداره موظف به اشتراک در کورس شده اید ،ویا از
سوی اداره فدرال از پرداخت فیس کورس معاف شدهاید ،شما میتوانید که یک کمک اضافی برای رسیدن به کورس
درخواست کنید .اندازۀ این کمک یک مبلغ یکجایی برای هر روز درسی است  .شرط الزم دریافت این کمک همیشه این است
که محل کورس از محل سکونت شما بیش از سه کیلومتر فاصله داشته باشد .برای دریافت کمک اضافی ترانسپورت ،شما
باید به ادارۀ منطقه وابسته به اداره فدرال درخواست بدهید.
تکرار کورس پیشرفته تر ساختاری
اگش ؽوا ًتْاًغتیذ کَ دس اهتحاى ،آؽٌایی کافی تضتاى سا تَ اثثات تشعاًیذ ،هیتْاًیذ یکتاس دیگش تا  300عاػت کْسط صتاى
سا تکشاس کٌیذ ّ دّتاسٍ تَ صْست سایگاى ام تحاى تذُیذ .ؽشط الصم تشای آى ایي اعت کَ ؽوا هشتة دس کْسط دسط
اؽتشاک کشدٍ تاؽیذ.
اگش ؽوا دس کْسط عْادآهْصی اؽتشاک ّسصیذٍ تاؽیذ ،عِن گیشی ؽوا دس اهتحاى ضشّسی ًیغت.
تشای اؽتشاک کشدى دس عاػت ُای تکشاسی کْسط ؽوا تایذ تَ ؽؼثۀ هشتْط هٌطمَ اداسٍ فذسال دسخْاعت تذٍ یذ.
تذکر در مورد مکلفیت به اشتراک
اگر شما از اداره امور خارجی ها یا از اداره کار برای تادیه پول بیکاری از نوع دوم ،به اشتراک در کورس ادغام مکلف
شدهاید ،باید در صورت امکان هرچه زودتر در یک کورس ادغام در یک موسسۀ برگزار کنندۀ یک کورس ثبت نام کنید و
به طور مرتب در کورس اشتراک کنید.
اگر شما این کار را انجام ندهید ،این می تواند برای شما مشکالت زیر را به همراه داشته باشد:
•

این موضوع میتواند روی تصمیمگیری تمدید اجازه اقامت شما تأثیر بگذارد .

•

میتواند باعث کم کردن کمکهای اجتماعی شما شود.

•

در صورت لزوم اداره خارجیها می تواند شما را مجبور کند که فیس کورس به مبلغ  1,95یورو برای هر
ساعت درسی را برای کل کورس ادغام به شکل پیش پرداخت و یکجا ئی تادیه کنید.

•

ممکن است جریمه نقدی بر شما تحمیل شود.

موسسه زبان مربوطه باید از عدم اشتراک منظم شما در کورس به اداره امور خارجی یا اداره مربوط به حقوق بیکاری نوع
دوم ،معلومات بدهد.
چیضی کَ ؽوا ػالّتا ً تایذ تذاًیذ
توام فشهَ ُای دسخْاعت ضویوۀ ایي ّسلۀ هؼلْهاتی سا هی تْاًیذ اص هْعغۀ تشگضاسی کْسط ،اداسٍ اهْس خاسخیِا یا ؽؼثۀ
هٌطمَای اداسۀ فذسال خْدتاى دسیافت کٌیذ  .ػالٍّ تش ایي ،ؽوا هی تْاًیذ ایي پشعؾٌاهَُا سا اص عایت اًتشًتی
 www.bamf.deدسیاتیذ .ایي ّسلۀ هؼلْهاتی هِنتشیي اطالػات هشتْط تَ اؽتشاک دس کْسط ادغام سا تؾوا اسائَ هیدُذ.
هْعظ کْسط خضییات هؼلْهاتی تیؾتش سا تَ ؽوا هیدُذ.

صفحَ  3اص 4

اداسٍ فذسال هِاخشاى ّ پٌاٍخْیاى

کتاتچَ تشای صٌْف ادغام

لطفا ً گزؽتَ اصاى تَ چیضُایی کَ اص طشف ؽؼثات هؾاّستی هِاخشاى ّ دیگش ؽؼثات هؾاّستی هِاخشاى ًْخْاى ػشضَ هی
ؽًْذ تْخَ کٌیذ . .آًِا تَ ؽوا دس فشهَ ُای دسخْاعت ُا هذدگاسًذ ،تَ عؤاالت ؽوا خْاب هیذٌُذ ّ دس حل هؾکالت ؽوا ،تَ
ؽوا کوک کشدٍ ّ هی تْاًٌذ کَ دس خغتدْی کْسط هٌاعة ادغام تؾوا ؽوا یاسی دٌُذ .آدسط هشاکض هؾاّسٍ هِاخشاى ّ
خذهات تشای هِاخشاى ًْخْاى سا کَ دس ًضدیکی ؽوا ُغتٌذ هیتْاًیذ اص طشیك اداسٍ اهْس خاسخیِا یا ؽؼثات هٌطمَای
هشتْط تَ اداسٍ فذسال ًضدیک تاى یا دس آدسط اًتشًت  www.bamf.deدسیاتیذ.
لطفا ً تْخَ کٌیذ کَ ؽوا دس صهاى اؽتشاک دس کْسط ُا ی ادغام ،صیش پْؽؼ تیوَ لاًًْی حْادث ًیغتیذ.
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