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د ادغام ټولګیو لپاره بروشور
د هغه بهرنیانو لپاره چې له اوږدې مودې راهیسې په آلمان کې دي ،د اروپایی ټولنې اوسیدونکو ،د کوم -EWR
هیواد اتباعو او د آلمان هغه اوسیدونکو لپاره چې په آلماني ژبه سم نه پوهیږي
ګرانو اوسیدونکو،
که چیرې تاسې د یوه بهرني فرد په توګه له ډیرې مودې راهیسې په آلمان کې یاست یا تاسې د اروپایی ټولنې
اوسیدونکي یاست او یا د کوم -EWRاتباع یاست او یا هم د آلمان تبعه اوسئ مګر په آلماني ژبه کافي نه پوهیږئ،
نو کولی شئ د ادغام یوه ټولګي کې د ګډون اجازې لپاره د فدرال د مهاجرینو او پناه غوښتونکو ادارې څخه غوښتنه
وکړئ.
کوچنیان ،تنکي ځوانان او ځوانان چې په ښوونځیو کې لوست کوي نشي کولی د ادغام ټولګیو کې ګډون وکړي.
د ادغام ټولګی څه شی دی؟
د ادغام عمومي ټولګی د  600درسي ساعتونو د ژبې یوه ټولګي او د  100درسي ساعتونو د موقعیت پیژندنې یو
ټولګي څخه جوړ شوی وي .د ژبې ټولګی په څو برخو ویشل کیږي چې هره برخه یی  100درسي ساعتونه وي.
لومړي  300ساعتونه د ژبې اساساتو ټولګي او وروستي  300ساعتونه د ژبې جوړښتي ټولګي په نوم یادیږي.
تاسې د ژبې ټولګي کې هغه لغتونه زده کوئ چې د ورځني ژوند په لړ کې خبرې کولو او لیکلو لپاره ورته اړتیا
لرئ .پدې کې د دولتي ادارو سره اړیکې ،د ګاونډیو او همکارانو سره خبرې ،د لیکونو لیکل او د پښتنلیکونو ډکول
شامل دي.
د موقعیت سره د اشنایی ټولګی تاسې ته په آلمان کې د ژوند کولو په اړه معلومات ،او د هیواد حقوقي قوانینو ،کلتور
او معاصر تاریخ په اړه معلومات درکوي.
په ورته توګه د ادغام ځانګړي ټولګي هم شتون لري چې د میرمنو ،میندو او پلرونو ،ځوانانو او هغه کسانو لپاره
دي چې الهم په سم ډول لیک او لوست نشي کولی .د دې ټولګیو موده  1000درسي ساعتونه دي .که تاسې د زده
کړې لوړ قدرت لرئ نو کولی شئ په متراکم ټولګیو کې ګډون وکړئ .دا ټولګی یوازې  430درسي ساعتونه اوږد
وي.
د ټولګیو په الره اچونکې موسسه د ټولګي پیل کیدو څخه مخکې تاسې څخه یوه ازموینه اخلي او ټاکي چې ستاسې
لپاره کوم ټولګی مناسب دی او تاسې باید له کوم ځای څخه ټولګی پیل کړئ.

په اخرنۍ ازموینه کې د ژبې یوه ازموینه او د موقعیت سره د اشنایی ټولګي یوه ازموینه شامل وي .که چیرې د ژبې
ازموینه کې د آلماني ژبې سره ستاسې کافي اشنایی ثابت شي او د موقعیت سره اشنایی ازموینه په بریالیتوب سره تیره
کړئ ،نو د ادغام ټولګی مو په بریالیتوب سره پای ته رسولی دی او د "ادغام ټولګي تصدیق پاڼه" به السته راوړئ.
که تاسې پد ې ازموینو کې بریالي نه اوسئ ،نو یوازې د ترالسه کړي پایلو یا نتایجو تصدیق پاڼه به السته راوړئ .په
اخرنۍ ازموینه کې ګډون وړیا دی.
د ادغام ټولګي کې د ګډون ګټې
هغه بهرنیان چې د اروپایی ټولنې بهر څخه راځي ،که غواړي چې په آلمان کې تلپاتې اوسیدو اجازه السته راوړي
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نو باید یولړ الزمي شرایط پوره کړي .د دې الزمي شرایطو جملې څخه په آلماني ژبه کافي پوهیدل او د قوانینو او
ټولنیز مقرراتو او په آلمان کې د ژوند کولو شرایطو په اړه د لومړنۍ پوهې درلودل دي .د ادغام دې ټولګي په
بریالیتوب سره پای ته رسولو له الرې کولی شئ دا الزمي شرایط پوره کړئ .سربیره پردې ،هغوی کولی شي په
راتلونکي کې ژر د آلمان اوسیدونکي شي.
عالوه لدې هغه ژبه چې تاسې د آلماني ژبې ټولګي کې زده کړې وي ،تاسې سره په آلمان کې ستاسې ورځني ژوند
کې مرسته کوي او د کار بازار کې ستاسې چانس خورا ډیروي.
د فدرال ادارې لخوا د ادغام ټولګي کې د ګډون اجازه او د ټولګي په الره اچولو مرکز کې نوم لیکنه
مهرباني وکړئ په ټولګي کې د ګډون اجازې غوښتنلیک بشپړ او د لوست وړ ډک کړئ .د غوښتنلیک ډکولو کې د
مرستې لپاره تاسې کولی شئ د ټولګي د په الرو اچولو یوه مرکز ته رجوع وکړئ .خپل غوښتنلیک ستاسې د اوسیدو
ځای ته څیرمه د فدرال ادارې سیمه ییز سازمان ته ولیږئ.
که تاسې د ادغام ټولګي کې د ګډون اجازه السته راوړئ ،نو د فدرال ادارې لخوا تاسې ته لیکلې تاییدي درکول
کیږي (کوپن) .په ورته وخت کې تاسې لړلیک السته راوړئ چې په هغه کې ستاسې د اوسیدو ځای ته څیرمه د
ادغام ټولګیو په الره اچونکو مرکزونه ذکر شوي وي.
په ټولګي کې د ګډون صادر شوې اجازه د یوه کال لپاره د اعتبار وړ وي .که چیرې د تاییدي لیک کې د "ګډون
اجازه یوازې ....نیټې پورې اعتبار لري" الندې کوم وخت ټاکل شوی وي ،نو تاسې کولی شئ یوازې ذکر شوې نیټې
پورې د نوم لیکنې لپاره د ټولګیو په الره اچولو یوه مرکز ته د نوم لیکنې لپاره رجوع وکړئ .د همدې لپاره مهرباني
وکړئ ستاسو لخوا نومول شوي ځای کې د ادغام په یو کورس کې ځان ثبت کړئ او خپل د حقدارۍ سند ورته هلته
وړاندې کړئ! تر کومه وخته چې تاسو ته کوم خاص ځای نه وي ښودل شوی ،نو مهرباني وکړي څومره زر چې
کېدلی شي د کورسونو د یوې داسې ادارې سره ځان ثبت کړئ چې تاسو یې په خپله انتخاب کوئ.
ددې خبرې د یقیني کولو لپاره چې تاسو په وخت سره یو کورس کې ګډون وکړئ ،مرکزي حکومت تاسو د
کورسونو کومې خاص ادارې ته لېږلی شي.
د ټولګي په الره اچولو مرکز مسؤل دی چې تاسې ته د ټولګي د پیل تقریبي وخت ووایی .د ټولګي پیل نباید ستاسې د
نوم لیکنې نه له شپږ اونیو څخه ډیره زماني فاصله ولري .که چیرې ټولګی جوړ نشي نو د ټولګي په الره اچولو
مرکز باید تاسې ته خبر درکړي .د کورس د تغیر په صورت کې د کورس زړه اداره باید ستاسو د حقدارۍ سند تاسو
ته بېرته درکړي.
مهرباني وکړئ یاد ولرئ چې که تاسو د ثبت نام نه وروسته په داسې دالیلو چې ستاسو خپل مسوولیت وي زیات نه
زیات یو کال کې د کورس په پیلولو ونه توانېږئ او یا د کورس ګډون کې د یو کال نه زیاته وقفه وکړئ نو ستاسو د
حقدارۍ وخت به تېر شي.
په ټولګي کې منظم ګډون
د ادغام ټولګي هدف ته رسیدو لپاره تاسې باید په منظم ډول ټولګي کې ګډون وکړئ .دا پدې معني دی چې تاسې باید
په منظم ډول ټولګي کې شتون ولرئ او په اخرنۍ ازموینه کې هم ګډون وکړئ .په ټولګي کې نظم او ترتیب چې
تاسې وروسته غواړئ ټولګي له سره تکرار کړئ مهم دي .ستاسې د غوښتنې له مخې د ټولګیو په الره اچولو مرکز
کولی شي تاسې ته په ټولګي کې د منظم شتون لیکلی تصدیق درکړي.
د موسسې بدلول اساسآ یوازې د یوه فصل د پای ته رسیدو څخه وروسته اجازه لري .تغیر یوازې په ځانګړو شرایطو
کې امکان لري ،د بېلګې په توګه د کور د بدلولو په صورت کې ،د نیم وخت او پوره وخت د کورسونو ترمنځ تغیر
کې ،د وړکتون د امکاناتو په خاطر ،او یا د کورس د یوې برخې له بشپړولو وروسته د عملي روزنې یا ګټورې
وظیفې په صورت کې.
د ادغام ټولګي لګښت
تاسې باید د درس هرساعت لپاره  1,95یورو د ټولګي په الره اچولو مرکز ته تادیه کړئ .دا لګښت د هر 100
ساعتونو ټولګي او د موقعیت سره د اشنایی ټولګي پیل کیدو څخه مخکې تادیه کیږي .که چیرې په ټولګي کې ګډون
ونکړئ نو د ساعتونو لپاره تادیه شوې پیسې بیرته نه درکول کیږي .کله چې تاسې هیڅ عاید نلرئ ،نو هغه څوک
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چې ستاسې مالي تامین کوي باید ستاسې د ټولګي لګښت تادیه کړي.
که چیرې تاسې د دوهم نوع وزګارۍ پیسې یا د ژوند مصرفونو لپاره ټولنیز مرسته السته راوړئ او یا تاسې د
لږعاید له امله د ټولګي د لګښت تادیه کولو لپاره د مشکل سره مخ کیږئ نو کیدی شي تاسې د ټولګي د لګښت تادیه
کولو څخه معاف شئ .د ټولګي د لګښت تادیه کولو څخه معاف کیدو لپاره تاسې باید خپله غوښتنه په لیکلي بڼه د
فدرال ادارې ته وسپارئ (د آدرسونو لست وګورئ).
مهرباني وکړئ د خپلو مالي اړتیاو اړوند سند ضمیمه کړئ (دا دې اسنادو کاپي ،لکه :د دوهم نوع وزګارۍ د حقوقو
تصدیق ،ټولنیز مرستې سند ،د اجارې د لګښت مرستې سند ،بافوګ ،د ماشوم مرسته ،د پناه غوښتونکو د قانون
مطابق لګښتونو مرستې ،د کیتا لګښتونو د معافیت سند ،د رسانۍ د لګښت څخه معافیت ) ،(GEZد سیمې ټولنیز
بلیت ،د ټولنیز اتم قانون مطابق د ماشومانو او تنکي ځوانانو لپاره تادیاتو سند ( )SGB VIIIوغیره کاپیانې).
مهرباني وکړئ د مرستې دا غوښتنه په ټولګي کې د ګډون څخه مخکې ورکړئ .که تاسو د کورس په دوران کې
درخواست ورکړئ ،نو د مصارفو استثناء په عموم کې د تېر وخت په تاثیر د کورس د پیل څخه نشي ورکول کېدلی.
د ماشومانو پاملرنه
په هغه صورت کې چې تاسو د ادغام په کورس کې د ګډون لپاره د ماشومانو پاملرنې ته اړتیا لرئ ،نو مهرباني
وکړئ د کورس ادارې ته مراجعه وکړئ .هغوی درته د ماشوم د پاملرنې د موجودو امکاناتو په اړه معلومات
درکولی شي.

د تادیه شوي لګښت مسترد کول
که د  08.12.2007نیټې څخه وروسته مو اخرنۍ ازموینه په بریالیتوب سره پای ته رسولې وي ،نو کولی شئ د
تادیه شوي لګښت نیمایی د فدرال ادارې څخه بیرته السته راوړئ .دا یوازې هغه مهال امکان لري چې په ټولګي کې
د شتون اجازې صدور د اولنۍ او د اخرنۍ ازموینې ترمینځ له دوه کلونو څخه ډیره موده تیره شوې نه وي .د
استرداد لپاره باید د فدرال ادارې د نظر الندې د سیمې اړوند سازمان ته غوښتنه وسپارئ.
د تګ او راتګ لګښت
کله چې د مرکزي حکومت لخوا تاسو د خپلې برخې د مصارفو ورکولو څخه مستثنی کړی شئ ،نو تاسو بیا د ادغام
کورس ته د تګ راتګ لپاره د مصارفو اعانه یعنې د کومک پیسې ترالسه کولی شئ .اعانه د یوې درسي ورځ د یو
ټولټال په بڼه ورکول کېږي .خو په دې کې تل دا شرط دی چې د کورس ځای باید ستاسو د اوسېدو د ځای نه لږ تر
لږه  3کیلومیتره لیرې وي .د تګ راتګ ددې مصارفو د اعانې د ترالسه کولو لپاره تاسو باید په خپله منطقه کې د
مرکزي ادارې مسوولې ادارې ته یو درخواست ورکړئ.
د جوړښتي ټولګیو تکرار
که تاسې ونشئ کولی چې د ژبې ازموینه کې د منلو وړ نمرې السته راوړئ ،نو کولی شئ یوځل تر  ۳۰۰ساعتونو
پورې د ژبې ټولګی تکرار کړئ او دوهم ځل وړیا ازموینه ورکړئ .د دې لپاره الزمي شرط دا دی چې د درس
ټولګي کې منظم ګډون وکړئ.
کله چې تاسې د الفبا تورو ابتدایی ټولګي کې یاست د ژبې ازموینه کې ګډون ضروري ندی.
د ټولګي تکراري ساعتونو کې ګډون لپاره تاسې باید د فدرال ادارې اړوند د سیمې سازمان ته غوښتنه وسپارئ.
هغه څه چې تاسې ورباندې بیاهم باید پوهه شئ
پدې بروشور کې ذکر شوي د غوښتنو ټولې فورمې کولی شئ د ټولګیو په الره اچولو مرکزونو ،د فدرال ادارې
اړوند د بهرنیانو ادارې یا ستاسې د سیمې سازمان څخه السته راوړئ .سربیره پردې ،تاسې کولی شئ دغه
پوښتنلیکونه الندې انټرنیټي سایټ کې هم پیدا کړئ .www.bamf.de .دا بروشور د ادغام ټولګي کې د ګډون
اړوند خورا مهم معلومات وړاندې کوي .د ژبې موسسه نور پاتې معلومات تاسې ته ورکوي.
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په ورته توګه مهرباني وکړئ د ځوانانو د مشورې مرکزونو وړاندیزونو او د ځوان کډوالو لپاره خدماتو ته توجه
وکړئ .هغوی تاسې سره په غوښتنلیکونو کې مرسته کوي ،ستاسې پوښتنو ته ځوابونه ورکوي ،ستاسې د ستونزو
حل کولو کې تاسې سره مرسته کوي او کولی شي ستاسې لپاره د ادغام مناسب ټولګي موندلو کې کومک وکړي.
تاسې کولی شئ تاسې ته څیرمه د مهاجرینو د مشورې او د ځوان مهاجرینو لپاره د خدماتو مرکزونه د فدرال
ادارې اړوند د بهرنیانو چارو ادارې یا د سیمې سازمان له الرې یا د انټرنیټ آدرس له الرې www.bamf.de
پیدا کړئ
مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې د ادغام ټولګیو کې ګډون پرمهال تاسې په قانوني توګه د پیښو د بیمې پوښښ الندې
نه یاست.

