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 ټولنه کې د ادغام د کورس په اړه معلوماتي کتابچه

هغو خارجي اتباعو چې ال د مخه له ډېر وخته په آلمان کې ژوند کوي، د اروپايي اتحاديې د اتباعو، د اروپايي اقتصادي 

 اتباعو يا هغو آلماني اتباعو چې په آلماني ژبه په کافي کچه نه پوهېږي لپاره( د کوم هيواد د سيمې )

 ښاغلیو او اغلیو هیوادوالو،

که تاسو د خارجي اتباعو په صفت ال د مخه له ډېر وخته په آلمان کې ژوند کوئ یا که تاسو د اروپایي اتحادیو اتباع یاست 

ا تاسو داسې آلماني اتباع یاست چې په آلماني ژبه کافي پوهه نلرئ، نو ( اتباع یاست ییا د اروپایي اقتصادي سیمې )

( ته د ادغام کورس کې د زمان )تاسو د مهاجرت او کډوالو فدرالي سا

 .ګډون اجازې لپاره درخواست ورکولی شئ

 نځي ته ځي د ادغام په کورس کې ګډون نشي کولی.هغه ماشومان، ځوانان او زلمیان/پېغلې چې ال تر اوسه ښوو

 د ادغام کورس څشی دی؟

 ټولنه کې د ادغام عمومي کورس د دوو برخو څخه جوړ دی، یوه د ژبې کورس او بله ټولنې سره د بلدتیا کورس.

د ژبې په کورس کې تاسو داسې لغات یادوئ کومو ته چې ورځني ژوند کې خبرو کولو او لیکلو لپاره اړتیا لرئ. په دغو  

 کې چارواکیو سره تماسونه، ګاونډیانو سره غږېدل او د کار ځای کې خبرې کول، خطونه لیکل او فورمې ډکول شامل دي.

ژوند په اړه معلومات درکوي. دې کورس کې تاسو د هیواد د قانوني سیسټم، ټولنې سره د بلدتیا کورس تاسو ته آلمان کې د  

 کولتور او تازه تاریخ په اړه زده کړه کوئ.

درسي  دقیقې اوږد وي( د ژبې د کورس او د  درسي واحدونو )یو درسي واحد  د ادغام عمومي کورس د 

کورس د شپږو کورسي برخو څخه جوړ دی چې هره یوه برخه  واحدونو ټولنې سره د بلدتیا د کورس څخه جوړ دی. د ژبې

درسي  درسي واحدونه اساسي کورس بلل کېږي، په هغې پسې راتلونکي  درسي واحدونه لري. لومړي  یې 

 واحدونه د ژبې پرمختللی کورس دی.

داراز داسې کسانو لپاره چې صحیح د ادغام ځانګړي کورسونه هم شته، د بیلګې په توګه ښځو، موروپالر، ځوانانو او هم

 درسي واحدونه دوام کوي. لیکل لوستل نشي کولی. دا کورسونه 

 که تاسو ډېر زر د زده کړې استعداد لرئ، نو یو سریع کورس ته تللی شئ. 

و هغه موسسه چې د ادغام د کورس بندوبست کوي، په اصطالح "کورس وړاندې کوونکی"، ستاسو د کورس له پیل کېد 

وړاندې ستاسو د کچې د معلومولو لپاره درنه یوه ازموینه اخلي. په دغې ازموینه کې معلوموي چې کوم کورس او د کورس 

 کومه برخه پیل کولو تاسو لپاره تر ټولو ښه دي. د کچې د معلومولو ازموینه وړیا ده.
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 په نهايي ازموينه کې ګډون کول 

ان کې ژوند کول" په نوم ټولنې سره د بلدتیا د کورس په پای کې یو امتحان څخه جوړ نهایي ازموینه د ژبې د امتحان او "آلم 

( وښودله او د "آلمان کې ژوند کول" په دی. که تاسو د ژبې په ازموینه کې په آلماني ژبه کافي پوهېدنه )د ژبې کچه 

ه رسوئ. نو بیا درته "د ادغام د کورس سند" ازموینه کې کامیاب شوئ، نو ټولنه کې د ادغام کورس په بریالیتوب سره پای ت

 درکول کېږي.

 که چیرې په یو یا دواړو ازموینو کې کامیاب نشوئ، نو بیا درته ستاسو د نتیجو یو ثبوت درکول کېږي.

 په نهایي ازموینه کې ګډون کول وړیا دي. 

 د ادغام کورس کې د ګډون کولو فايدې 

خه راغلي وي چې د اروپایي اتحادیې غړی نه وي، کله چې غواړي په آلمان کې هغه خارجي اتباع چې د یو داسې هیواد څ

دایمي اقامه ترالسه کړي نو الزمي ده چې ځینې شرطونه پوره کړي. هغوی د نورو شیانو تر څنګ باید په آلماني ژبه کافي 

اساسي معلومات ولري. ټولنه کې د  پوهه ولري او د قانوني سیسټم او ټولنې په اړه او آلمان کې د ژوند د شرایطو په اړه

ادغام د کورس په بریالیتوب سره پای ته رسولو سره دغه شرطونه پوره کېږي. ددغې تر څنګ به تاسو زر په ټولنه کې 

ادغام وکړئ. برسېره پر دې، د ادغام په کورس کې ترالسه کړې د آلمانۍ ژبې پوهه په آلمان کې ورځنی ژوند اسانوي او 

 ې چانسونه زیاتوي.په کاربازار ک

 د فدرالي سازمان لخوا د ادغام کورس کې اجازې او د کورس وړاندې کوونکي سره نومليکنه کول 

مهرباني وکړئ کورس کې د اجازې لپاره درخواست په بشپړه توګه او په لوستلو وړ توګه ډک کړئ. که ستاسو لخوا ورکړی 

( سره استوګن" خانه ډکه کړئ، که ډکه یې نکړئ په صورت کې له )شوی ادرس د بل چا په نوم وي، نو حتماً "د اړتیا 

نو پوسټ مو نشي درلېږل کېدلی. په درخواست کې غوښتل شوي سندونه ورسره پیوست کړئ او بیا یې په هغې کې ښودل 

 شوي ادرس ته واستوئ.

لخوا به د ادغام کورس کې د ګډون په کله چې تاسو د ادغام په یو کورس کې ګډون لپاره ومنل شوئ، نو د فدرالي سازمان 

اړه د حقدارۍ یو تائید ترالسه کړئ، په اصطالح "د حقدارۍ سند". تاسو سره نږدې کورسونه وړاندې کوونکي او د کورس 

 ځایونه او همداراز تاسو سره مربوط د فدرالي سازمان دفتر تاسو د انټرنیټ په الندې ادرس پیدا کولی شئ:

  

د ادغام په کورس کې تاسو ته درکړی شوې اجازه د یو کال لپاره اعتبار لري. په تائیدي خط کې د "د ګډون حق تر... پورې 

ې کوونکي سره د ادغام د کورس لپاره اعتبار لري" الندې یوه نېټه لیکلې وي، تاسو دغې نېټې پورې د یو کورس وړاند

نوملیکنه کولی شئ. مهرباني وکړئ تاسو لپاره نومول شوي خاص ځای کې د ادغام د کورس لپاره نوملیکنه وکړئ او د 

حقدارۍ سند ورته هلته ورکړئ. که چیرته تاسو لپاره یو خاص ځای نه وي نومول شوی، نو څومره زر چې کېدلی شي د 

 وړاندې کوونکي سره د ادغام د کورس لپاره نوملیکنه وکړئ. خپلې خوښې یو کورس

ددې خبرې د یقیني کولو لپاره چې په وخت سره کورس کې ګډون وکړئ فدرالي سازمان کولی شي چې تاسو یو خاص 

 کورس وړاندې کوونکي ته واستوي.

https://bamf-navi.bamf.de/de/
https://bamf-navi.bamf.de/de/
https://bamf-navi.bamf.de/de/
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باید ستاسو د نوملیکنې څخه وروسته کورس وړاندې کوونکی باید تاسو ته د کورس د پیل کېدو احتمالي وخت ووایي. کورس 

په شپږو میاشتو کې دننه پیل شي. که په دغې موده کې د کورس بندوبست ونشو، نو کورس وړاندې کوونکی باید تاسو ته 

 خبر درکړي.

ت لطفاً دا خبره په نظر کې ونیسئ چې که تاسو په هغو دالیلو چې تاسو یې خپله مسئول یاست د نوملیکنې څخه وروسته زیا

نه زیات یو کال پورې په کورس کې ګډون ونکړو یا مو په کورس کې د کال نه زیات وخت لپاره غیر حاضري وکړه نو په 

 کورس کې د ګډون حق ختمېږي.

 کورس کې په صحيح ترتيب ګډون کول

وکړئ. ددې معنا ټولنه کې د ادغام د کورس د هدف السته راوړلو لپاره باید تاسو په صحیح ترتیب سره په کورس کې ګډون 

داده چې تاسو باید په باقاعدګۍ سره د کورس تر پای پورې درسونو کې حاضر شئ او د پای په ازمون کې ګډون وکړئ. 

کورس کې په صحیح ترتیب ګډون کول تاسو لپاره په دې هم مهم دي چې که په وروسته وخت کې غواړئ د ژبې د کورس 

. که تاسو غواړئ نو ستاسو د کورس وړاندې کوونکی درته په صحیح ترتیب درسي واحدونه تکرار کړئ نو بیا کتل کېږي

 ګډون کول په لیکلې توګه تصدیقوي.

 د ماشومانو پاملرنه

که تاسو د ادغام په کورس کې ګډون لپاره د ماشومانو پاملرنې ته اړتیا لرئ، نو مهرباني وکړئ د کورس وړاندې کوونکي 

 انو د پاملرنې د موجودو امکاناتو په اړه معلومات درکوي.ته مراجعه وکړئ. هغه درته د ماشوم

 د کورس وړاندې کوونکي بدلول

د کورس وړاندې کوونکي بدلول اساساً یوازې د کورس د یوې برخې د پای ته له رسولو وروسته مجاز دی. بدلول یوازې د 

ړلو په حالت کې، د نیم وخت او پوره ځانګړو شرایطو په موجودګۍ کې امکان لري، په خاصه توګه بل ځای ته د کډې و

وخت کورس کې بدلون له امله، د ماشومانو د پاملرنې د ممکنولو لپاره یا د کورس د یوې برخې له پای ته رسولو وروسته 

 تحصیل کې د قبلېدو یا کاري شغل په خاطر.

 ه حاضرېږئ له السه ورکوئ.په نورو دالیلو بدلول تاسو د کورس د هغې برخې درسي واحدونه چې تاسو ورته نور ن

 د مجاز بدلون په صورت کې په کورس وړاندې کوونکي الزمي ده چې د حقدارۍ سند درته بېرته درکړي. 

 د ادغام د کورس لګښتونه

یورو لګښت د کورس وړاندې کوونکي ته په لګښت کې د خپلې برخې په توګه ورکړئ.  تاسو باید د هر درسي ساعت 

درسي واحدونو د کورس د برخې او ټولنې سره د بلدتیا د کورس څخه وړاندې ورکړی  باید د هرو د لګښت دا مبلغ 

شي. که چیرې تاسو درسونو کې حاضر نشئ، نو دا د هغو ساعتونو چې درس کې حاضر شوي نه یاست د لګښت پیسې 

ند د مصارفو مسئولیت په غاړه لري الزمي بېرته نشي درکول کېدلی. که تاسو خپل عاید نلرئ، نو په هغه تن چې ستاسو د ژو

 ده چې دا د لګښت پیسې ورکړي.

یا د ژوند په لګښتونو کې کومک )د سوشیال کومک( ترالسه کوئ یا که په نورو دالیلو  که چیرې تاسو د بېکارۍ پیسې 

په مالي توګه محتاج یاست نو د کورس د لګښت څخه معاف کېدلی شئ. د کورس د لګښت څخه معافۍ لپاره تاسو باید د 

 فدرالي سازمان هغه سیمه ییز دفتر ته چې ستاسو مربوط وي درخواست ورکړئ.
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، یا  وکړئ د مالي احتیاج ثبوت ورسره اضافه کړئ )د اړونده ثبوت کاپي، د بیلګې په توګه د بېکارۍ د پیسو  مهرباني 

، د ماشومانو د پیسو په اړه، د پناهندګۍ د قانون د فایدو اړوند امتیازات، د سوشیال کومک، د استوګنې پیسو، 

څخه معافي، سیمه ییز سوشیال ټکټ او داسې نور(. مهرباني وکړئ کودکستان د مصارفو څخه معافي، د نشریاتو د لګښت 

که امکان لري نو درخواست د کورس د پیل څخه مخکې ورکړئ. که درخواست د کورس پر مهال ورکړئ، نو د لګښت 

 څخه معافي اساساً د شاته تاثیر په توګه د کورس د پیل د وخت څخه نشي ورکول کېدلی.

 د کرایې لګښتونه

الي سازمان لخوا تاسو د کورس د لګښت څخه معاف کړی شوئ، نو د ادغام کورس ته د تګ راتګ لپاره د کرایې که د فدر

د لګښتونو لپاره د پیسو کومک ترالسه کولی شئ. دغه کومک د یو ټولټال مبلغ په بڼه ورکول کېږي. خو هغې لپاره شرط دا 

کیلومیټره لیرې وي. د کرایې د لګښتونو د کومک لپاره   دی چې د کورس ځای ستاسو د اوسېدو د ځای څخه لږ تر لږه

الزمي ده چې د فدرالي سازمان تاسو سره مربوط دفتر ته یو درخواست ورکړئ. هغه تاسو انټرنیټ کې په دې ادرس پیدا 

 .کولی شئ 

 درسي واحدونو تکرارول د زیات نه زیات د ژبې د کورس 

پورې درسي واحدونه تکرارولی شئ. دغې لپاره تاسو  تاسو د ځینو ځانګړو شرطونو الندې یو ځل د ژبې د کورس تر 

باید د ژبې په کورس کې په بشپړه توګه او په صحیح ترتیب ګډون کړی وي، په پای کې مو باید د ژبې امتحان ورکړی وي 

 ( نه وي اخیستې.  کې مو د آلماني ژبې پوهه باید په کافي کچه )د ژبې کچه  او هغې

په تکراري ساعتونو کې ګډون لپاره درخواست ورکول الزمي دي. مهرباني وکړئ دغه درخواست تاسو لپاره مربوط د 

 فدرالي سازمان سیمه ییز دفتر کې ورکړئ.

چې د ژبې  ندهپه پرمختللي کورس کې د تکراري ګډون لپاره الزمي که تاسو د بې سوادۍ کورس ته ځئ، نو بیا د ژبې  

 درسي واحدونه تکرار کړی شئ. ازموینه کې برخه واخلئ تر څو 

 د کورس د ورکړو پیسو بېرته ترالسه کول

یاست نو څخه وروسته په بریالیتوب سره په نهایي ازموینه کې ګډون کړی وي یعنې کامیاب شوي  که تاسو له 

% بېرته درکولی شي. البته دا فقط هغه صورت کې تطبیق کوي چې  فدرالي سازمان ته د کورس لپاره ورکړو پیسو 

تاسو ته کورس کې د ګډون د لومړۍ حقدارۍ د صادرولو او د نهایي ازموینې ترمینځ د دوه کلونو څخه زیات وخت نه وي 

اره باید تاسو سره مربوط د فدرالي سازمان سیمه ییز دفتر ته درخواست تېر شوی. د دغو پیسو د بېرته ترالسه کولو لپ

 ورکړئ.

 نور درته باید کوم شیان معلوم وي

په دې معلوماتي کتابچه کې ذکر شوي ټولې د درخواست فورمې تاسو د کورس وړاندې کوونکي، د خپل مهاجرتي مقام یا 

د سیمه ییز دفتر څخه ترالسه کولی شئ. ددغې تر څنګ تاسو دا ستاسو د اوسېدو د ځای لپاره مربوط د فدرالي سازمان 

  فورمې په الندې انټرنیټي پاڼه موندلی شئ:

الي سازمان ته تاسو لپاره دا امکان هم موجود دی چې خپل درخواست په ډیجیټالي توګه د فدرالي پورتال له الرې فدر

 واستوئ.
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   د ادغام د کورس په اړه معلوماتي کتابچه

 (Bundesamt für Migration und Flüchtlingeمهاجرت او کډوالو لپاره فدرالي سازمان )

 

 5/  5مخ   

 

 الندې درخواستونه ستاسو لپاره په ډیجیټالي توګه موجود دي: 

 ټولنه کې د ادغام کورس کې د ګډون د اجازې لپاره درخواست -

 درسي واحدونو د تکرار د اجازې لپاره درخواست د ژبې د کورس د زیات نه زیات  -

 د ادغام د کورس د لګښت څخه د معافۍ درخواست -

 کرایې په لګښت کې د کومک د ورکولو درخواست چې په هغې کې د لومړ ټولټال مبلغ ورکول شامل ديد  -

 %( بېرته ترالسه کولو درخواست د کورس د ورکړو پیسو د ) -

 په دې انټرنیټي ادرس تاسو د فدرالي پورتال آنالین درخواستونو ته ورتللی شئ:

 

 په الندې لینک موندلی شئ: د آنالین درخواست ورکولو په اړه نور ال زیات معلومات تاسو

 

 

مهرباني وکړئ ددې تر څنګ د مهاجرت د مشاورې د دفتر او همداراز د ځوانانو د مهاجرت د خدماتو لخوا وړاندیزونو ته 

وایي او ستاسو ستونزو ته کتنه هم توجو وکړئ. هغوی درسره د درخواستونو ورکولو کې مرسته کوي، پوښتنو ته ځواب 

تاسو سره نږدې د مهاجرت د مشاورې دفترونه او د  کوي او تاسو لپاره د ادغام د یو مناسب کورس لپاره لټون کولی شي.

ځوانانو د مهاجرت خدمت چیرته موجود دي، په دې اړه تاسو معلومات د مهاجرت د مقام یا د فدرالي سازمان د سیمه ییز 

  ټرنیټ کې په دې ادرس پیدا کولی شئدفتر او یا ان

دا معلوماتي کتابچه د ادغام کورس کې ګډون په اړه تاسو لپاره تر ټولو مهم معلومات لري. ستاسو ال زیاتو پوښتنو ته کورس 

 وړاندې کوونکی هم ځواب ویلی شي.

 شوې. ندهټولنه کې د ادغام کورس ته د تللو پر مهال ستاسو په قانوني توګه د پېښو لپاره بیمه 

 مونږ ارزو لپاره چې د ادغام کورس کې په بریالۍ توګه ګډون وکړئ!
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