ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் வகுப்புத்தகவல் குடியகல்வும் அகதிகளுக்குமாே கூட்டுமாநிலக் காாியாலயம்

ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் வகுப்பு குறித்த தகவல் பத்திரம்
நீண்டகாலம் ஜெர்மன் நாட்டில் வசிக்கும் ஜவளிநாட்டவருக்கும், கூட்டு ஐனராப்பிய பிரழெகளுக்கும், INuhg;gpa nghUshjhuf; $l;likg;G
ehL xd;wpd; பிரழெகளுக்கும்;, னெர்மன் பிரொ உாிழமழய ஜகாண்ட னபாதிய அளவு னெர்மன் ஜமாைி ஜதாியாதவர்களுக்கும்.
அன்பாே னெர்மன் நாட்டில் வாழும் ஜவளிநாட்டவர்கனள,
நீங்கள் னெர்மன் நாட்டில் பல காலமாக வசிக்கும் ஜவளிநாட்டவர்களாயினும் சாி அல்லது கூட்டு ஐனராப்பிய பிரழெகளாயினும் சாி
INuhg;gpa nghUshjhuf; $l;likg;G ehL xd;wpd; பிரழெகளாயினும் சாி அல்லது னெர்மன் பிரொ உாிழம இருந்தும் னபாதிய அளவு
னெர்மன் ஜமாைி ஜதாியாத னபாதிலும் சாி நீங்கள் கூட்டுமாநில காாியாலயத்தின் குடியகல்வும் அகதிகள் காாியாலய பிாிவிற்கு இந்த

ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் வகுப்பில் கலந்துக்ஜகாள்வதற்காக அனுமதி வைங்கும் படி விண்ணப்பம் ஜசய்யலாம்.
பாடசாழலக்கு ஜசல்லும் சிறுவர்களும், இழளஞர்களும், வயது வந்த இழளனயாரும் இந்த வகுப்பில் கலந்துக்ஜகாள்ள முடியாது.

ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் வகுப்பு என்றால் என்ே?
இந்த ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் வகுப்பின் முக்கிய பகுதியாக அதிகூடிய பட்சம் 600 பாடசாழல மணித்தியாலங்கள் ஜமாைி வகுப்பு
நழடஜபறும். அத்துடன் 100 பாட மணித்தியாலங்கள் அடங்கிய ஜெர்மன் சமூக கலாச்சார ஜமாைி சாித்திர சட்ட ஒழுங்ழக வைிநடத்தும்
வகுப்பு வைங்கப்படும். ஜமாைி கற்பிக்கும் வகுப்பு படி பல அத்தியாயமாக பிாிக்கப்படும். ஒவ்ஜவாரு அத்தியாயத்திலும் 100 பாட
மணித்தியாலங்கள் என்று பிாிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் முதல் 300 பாடசாழல மணித்தியால வகுப்புகள் அடிப்பழட ஜமாைி வகுப்புகளும்,
இழதத் ஜதாடர்ந்து 300 பாட மணித்தியாலங்கள் உயர் தர ஜமாைி வகுப்புகளும் நழடஜபறும்.
ஜமாைிழய கற்பிக்கும் வகுப்பில் உங்களது நாளாந்த வாழ்க்ழகயில் னபசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் னதழவயாே ஜசாற்கழள கற்பிக்கப்படும்.
இவ்னவழளயில்

காாியாலயத்துடன்

ஜதாடர்பு

ஜகாள்ழகயில்

அல்லது

உங்களது

அயல்

வீட்டாருடன்

கழதப்பதற்கு

னதழவயாே

ஜமாைிழயனயா அல்லது உங்களுடன் ஜதாைில் புாிபவருடன் கழதப்பதற்னகா அல்லது கடிதம் எழுதுவதற்னகா அல்லது விண்ணப்பங்கழள
நிரப்பவதற்கு, னதழவயாேழத பூர்த்தி ஜசய்யும் அளவிற்கு ஜமாைி கற்பிக்கப்படும்.
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உங்களுக்கு இந்த வைி நடத்தும் வகுப்பில் ஜெர்மன் வாழ்க்ழக கலாச்சாரம் சம்பந்தமாே விடயத்தில் தகவல்கழளயும் சட்டத்ழதயும்,
கலாச்சார நவீேகால சாித்திர சம்பந்தமாே விடயத்ழதம் கற்பிக்கப்படும்.
இழதவிட வினசட ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் வகுப்புகள், உதாரணமாக எழுத வாசிக்க முடியாத ஜபண்களுக்கும் ஜபற்னறார்களுக்கும்
இழளஞர்களுக்கும் வைங்கப்படும். இந்த வகுப்புக்காே னநரம் 1.000 பாடசாழல மணித்தியாலங்களாகும். நீங்கள் விழரவில் னெர்மன்
ஜமாைிழய கற்றுக்ஜகாள்விர்களாோல் இப்பாடத்ழத விழரவாே வகுப்பில் கற்றுக்ஜகாள்ளலாம். இழத நீங்கள் இவ்வகுப்பில் 430
பாடசாழல மணித்தியாங்களில் கற்றுக்ஜகாள்ளலாம்.
நீங்கள் எந்த அத்தியாத்தில் இருந்து ஜதாடங்கனவண்டும் என்பழத உங்களது பாடசாழல வகுப்பு ஜதாடங்கும் முன்ேர் ஒரு பாீட்ழச
மூலம் முடிவு ஜசய்துக்ஜகாள்ளலாம்.
இறுதிப் பாீட்ழசயில் கலந்துக்ஜகாள்வது
இந்த வகுப்பு முற்றுஜபறும் னவழளயில் இரண்டு வித்தியாசமாே பாீட்ழசகள் நடத்தப்படும். ஒரு பகுதியில் ஜெர்மன் ஜமாைிக்காே
பாீட்ழச, இப்பாீட்ழசயில் நீங்கள் னபாதிய அளவு னெர்மன் ஜமாைிழய கற்றுக்ஜகாண்டதாக நிரூபிப்பிர்களாோலும் அத்துடன் கலாச்சார
சட்ட னபான்ற வைிநடத்தும் வகுப்பிலும் சித்தியழடவீர்களாோல் ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் வகுப்ழப ஜவற்றிகரமாக முடிவுக்கு ஜகாண்டு
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ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் வகுப்புத்தகவல் குடியகல்வும் அகதிகளுக்குமாே கூட்டுமாநிலக் காாியாலயம்
வருகிறீர்கள்.

அத்துடன்

இதற்காக

ஒத்துழைத்து

முன்னேற்றும்

வகுப்புக்காே

சான்றிதழையும்

“Zertifikat

integrationskurs”

ஜபற்றுக்ஜகாள்வீர்கள்.
இந்த

வகுப்பில்

நீங்கள்

சித்தியழடயாத

பட்சத்தில்

உங்களுக்கு,

நீங்கள்

இவ்வகுப்பில்

கலந்துக்ஜகாண்டதற்காவும்

இவ்வகுப்பில்

ஜபற்றுக்ஜகாண்ட சான்றிதழ்கழள அத்தாட்சிப் படுத்தி ஒரு படிவம் தரப்படும்.
இறுதி பாீட்ழசக்கு கலந்துக்ஜகாள்வதற்கு பணம் ஜசலுத்த னதழவயில்ழல.
இந்த ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் வகுப்பில் கலந்துக் ஜகாள்வதால் நீங்கள் ஜபறும் நன்ழம
ஐனராப்பிய நாட்ழடத் தவிர்த்த ஜவளிநாட்டவர்கள் ஜெர்மன் நாட்டில் கால வழரயழரயற்ற வதிவிட (விசா) ஜபறுவதாயின் ஒரு சில
நிபந்தழேகழள பூர்த்தி ஜசய்யனவண்டும். இதில் அளவிற்கு னதழவயாே ஜெர்மன் ஜமாைியும், அடிப்பழட சட்ட, கலாச்சார, ஜெர்மன்
வாழ்க்ழகழயயிட்டிய

விழடயங்கழளயும்

அறிந்திருக்கனவண்டும்

என்பழவ

அடங்கும்.

இந்த

வகுப்பில்

ஜவற்றிகரமாக

உங்களது

பாீட்ழசயில் சித்தியழடந்தால் இந்த நிபந்தழேயில் ஒன்று பூர்த்தியாகிவிடும். இழதவிட நீங்கள் விழரவில் ஜெர்மன் பிரொ உாிழம
ஜபற வாய்ப்புகள் உண்டு.
இழதவிட இந்த ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் வகுப்பில் ஜபற்ற ஜமாைி அறிவு னெர்மன் நாட்டின் நாளாந்தம் வாழ்க்ழகயின் தராதரத்ழத
இலகுவாக்கும். அத்துடன் னவழல வாய்ப்புக்காே நிழலழய உயர்த்தும்.

ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் வகுப்பில் அனுமதி ஜபறுவதற்காே கூட்டுமாநில காாியாலயத்திற்கு விண்ணப்பம் ஜசய்தலும் இவ்வகுப்பிற்காக
பாடசாழலயில் பதிவு ஜசய்தல்
தயவுஜசய்து இந்த வகுப்பிற்கு அனுமதி ஜபறும் விண்ணப்பப் பத்திரத்ழத முழுழமயாகவும் வாசிக்கக்கூடிய வழகயிலும் நிரப்பவும்.
னதழவயாோல் உங்கள் அருகாழமயில் இப்படியாே வகுப்ழப நடத்தும் பாடசாழலழய நாடவும். இப்பாடசாழல உங்கள் விண்ணப்பத்ழத
நிரப்ப உதவி ஜசய்யும். இந்த விண்ணப்பத்ழத உங்கள் வட்டாரத்திற்கு ஜபாறுப்பாே அருகாழமயிலுள்ள கூட்டுமாநில காாியாலயத்திற்கு
அனுப்பவும்.
உங்களுக்கு இந்த ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் வகுப்புக்கு அனுமதி கிழடக்குமாயின் கூட்டுமாநில காாியாலயம் உங்களுக்கு அனுமதிழய
(Berechtiungsschein) எழுத்து மூலம் வைங்கும். இனத னவழளயில் உங்களது வீட்டுக்கு அருகாழமயிலுள்ள அழேத்து ஒத்துழைத்து

முன்னேற்றும் வகுப்பு நழடஜபறும் பாடசாழலகளின் முகவாிழய அனுப்பி ழவக்கும்.
இந்த வகுப்பில் கலந்துக்ஜகாள்ளலாம் என்று கிழடக்கும் அனுமதி பத்திரம் ஒரு வருடம் ஜசல்லுபடியாகும். இதில் எவ்வளவு காலம் இது
ஜசல்லுபாடியாகும் எே திகதியும் குறிக்கப்படும். இந்த ஜசல்லுபடியாகும் நாட்களுக்குள் இவ் ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் வகுப்பில் பதிவு
ஜசய்ய னவண்டும். தயவுஜசய்து ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் வகுப்பிற்காக உங்களுக்கு குறிக்கப்படும் நிழலயத்துடன் ஜதாடர்பு ஜகாண்டு
இந்த எழுத்து மூலம் கிழடத்த அனுமதி பத்திரத்ழத அவர்களிடம் ஜகாடுக்கவும். இதுவழர உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நிழலயம் பற்றி
அறிவிக்கப்படாவிட்டால், இயலுமாேவழர விழரவாக உங்கள் ஜதாிவில் ஒரு வகுப்பு நடத்தும் நிழலயத்தில் நீங்கள் பதிவுஜசய்து ஜகாள்ளுங்கள்
tpiuthf tFg;gpy; gq;Nfw;gjw;gij cWjpnra;tjw;fhf $l;Lkhepyf; fhhpahyak; cq;fis xU Fwpg;gpl;l ghl epiyaj;jpw;F mDg;g KbAk;.
நீங்கள் இவ்வகுப்பிற்காக பதிவு ஜசய்யும் பாடசாழல எவ்வளவு காலத்துக்குள் இவ்வகுப்பு ஜதாடங்கப்படும் என்று உங்களுக்கு கண்டிப்பாக
அறிவிக்க னவண்டும். இவ்வகுப்பிற்காக நீங்கள் பதிவு ஜசய்த ஆறு வாரத்திற்குள் இவ்வகுப்ழப பாடசாழல ஜதாடங்க னவண்டும்.
இக்காலத்தக்குள் வகுப்பு ஜதாடங்காத பட்சத்தில் இப்பாடசாழல இழத உங்களுக்கு அறிவிக்க னவண்டும். தற்சமயம் பாடசாழலழய
மாற்றுவதாோல் பழைய பாடசாழல அனுமதிப்பத்திரத்ழத திரும்பவும் உங்களிடம் ஒப்பழடக்க னவண்டும்.
தயவுஜசய்து நீங்கள் கவேத்திற் ஜகாள்ளுங்கள், உங்களது பங்னகற்பதற்காே உாிழம, பதிவு ஜசய்யப்பட்ட பின்ேர் உங்களுக்கு ஏற்புழடய
காரணங்களிோல் ஆகக் கூடியது ஒரு வருடங்களுக்குள் நீங்கள் ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் வகுப்ழப ஆரம்பிக்காவிட்டால் அல்லது வகுப்பில்
ஒருவருடங்களுக்கு பங்குஜபறா விட்டால், அது ஜசல்லுபடியாகாமல் னபாகும்.
பயிற்சித்திட்டத்தில் முழறயாக பங்னகற்றல்
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ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் வகுப்புத்தகவல் குடியகல்வும் அகதிகளுக்குமாே கூட்டுமாநிலக் காாியாலயம்
ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் பயிற்சித்திட்டத்தின் னநாக்கத்ழத அழடயும் ஜபாருட்டு பயிற்சித்திட்டத்தில் முழறயாக பங்னகற்க னவண்டும்.
அதாவது வகுப்புகளுக்கு வைக்கமாக வந்து இறுதி னதர்விலும் பங்னகற்பது அல்லது ஜமாைி பாட மணித்தியாலங்களில் மீண்டும் பங்னகற்க
னவண்டுமாோல்

பயிற்சித்திட்டத்தில்

முழறயாே

பங்னகற்பு

அவசியமாேதாகும்.

உங்களது

பாடத்திட்ட

வைங்குநர்

உங்கள்

னவண்டுனகாழளயடுத்து உங்கள் பங்னகற்புக்காே எழுத்துப்பூர்வ உறுதிழய வைங்குவார்.
ஜபாதுவாக, பாடத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதிழய நிழறவுஜசய்தால் மட்டுனம பாடத்திட்ட வைங்குநழர மாற்ற அனுமதிக்கப்படும். இதுதவிர இம்
மாற்றம் வினசட சூழ்நிழலகழளக் முன்ழவத்தால் மாத்திரனம சாத்தியமாகும், உதாரணமாக வீடு மாறிோல், பகுதினநர வகுப்பிலிருந்து முழுனநர
வகுப்பிற்கு மாறிோல்,

பிள்ழளகள் பராமாிப்புக் இயலுமாேதாகிோல் அல்லது ஒரு ஜதாைிற்கல்விழயத் ஜதாடங்கிோல் அல்லது

பாடத்திட்டத்தின் நிழறவில் ஒரு ஜதாைிழலப் ஜபறக்கூடியதாக இருந்தால்.

ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் வகுப்புக்காே கட்டணம்
இவ் ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் வகுப்புக்காக நீங்கள் 1.95 யூனரா படி ஒரு பாடசாழல மணித்தியாலத்திற்கு இப்பாடசாழலக்கு ஜசலுத்த
னவண்டும். உங்களால் ஜசலுத்தப்படும் பணம் ஒரு அத்தியாத்திற்கு 100 மணித்தியாலத்திற்குாிய பணமாகும். அத்துடன் சமூக கலாச்சார
சட்ட ஒழுங்ழக வைிநடத்தும் வகுப்பிற்காக, வகுப்பு ஆரம்பிப்பதற்கு முன்ேனர இக்கட்டணத்ழதச் ஜசலுத்த னவண்டும். நீங்கள் வகுப்பிற்கு
சமூகமளிக்காத னவழளயில் இதற்காக கட்டிய பணம் திருப்பி தரப்பட மாட்டாது. உங்களுக்கு ஜசாந்த வருமாேம் இல்லாத னவழளயில்
உங்கள் வாழ்க்ழக ஜசலவிற்கு ஜபாறுப்பாக உள்ளவர் இப்பணத்ழத ஜசலுத்த னவண்டும்.
நீங்கள்

னவழலயில்லாப்பணம்

II

ஜபறுபவீர்களாோல்,

அல்லது

சமூக

உதவிப்

பணம்

ஜபறுபவீர்களாோல்

அல்லது

வருமாேம்

குழறவிோல் இப்பணம் கட்ட முடியாத நிழலயில், இப்பாடசாழலக்குாிய கட்டணத்ழத கட்டாமல் விடுவதற்கு விண்ணப்பம் ஜசய்து
பணம் கட்டுவழத தவிர்த்துக்ஜகாள்ளலாம். இப்பணத்ழத னமற் கருதப்பட்டவாறு கட்டமுடியாத னவழளயில் எழுத்து மூலம் நகரத்திற்கு
ஜபாறுப்பாக உள்ள கூட்டுமாநிலத்திற்கு விண்ணப்பம் அனுப்ப னவண்டும். எது உங்களுக்கு ஜபாறுப்பாக உள்ள கூட்டுமாநிலம் என்று
முகவாி பட்டியழல பார்த்து அறிந்துக்ஜகாள்ளலாம்.
உங்கள்

பணத்

னதழவக்காே

ஆதாரத்தின்

பிரதிஜயான்ழற

அனுப்பி

ழவக்கவும்.

சான்றிதைின்

(ஜபாருத்தமாே

பிரதி,

னவழலயில்லாதவர்க்காே பணம் 11, சமூக உதவிப்பணம், வீட்டுவசதி உதவிப்பணம், மாணவர் கடன் [BAFOG], குைந்ழதக்காே னமலதிக
உதவிப்பணம், புகலிடம் னகாருபவர்களுக்காே உதவிப்பணம் குறித்த சட்டத்ழதப் பின்பற்றுவதற்காே உதவிப்பணங்கள், பகல் னநரக்
கவேிப்புக் கட்டண விலக்கு, வாஜோலி, ஜதாழலக்காட்சி உாிம (GEZ) கட்டண விலக்கு, உள்நாட்டு சமூக சீட்டு, இன்னும் பல).
இவ்விண்ணப்பத்ழத சாத்த்தியம் என்றால், நீங்கள் பாடத்ழதத் ஜதாடங்க முன்ேர் சமர்ப்பிக்கவும். நீங்கள் இந்த விண்ணப்பத்ழத வகுப்பு
நழடஜபறும் காலத்தில் ஜசய்தால், ஜபாதுவாக கட்டணத்ழத விலக்குவது வகுப்பு ஆரம்பித்த காலம் ஜதாடக்கமாே பின்னநாக்கிய காலத்திற்கு
வைங்கப்படாமல் விடலாம்.
பிள்ழளகள் பராமாிப்பு
தற்சமயம் ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் வகுப்பிற்குச் ஜசல்வதற்கு உங்களுக்கு பிள்ழளகள் பராமாிப்பு வசதி னதழவப்பட்டால், இது குறித்து
பாடசாழலக்குத் ஜதாிவியுங்கள். அவர்கள் அங்கு உள்ள பிள்ழளகள் பராமாிப்பு வசதி குறித்து உங்களுக்கு அறியத்தருவார்கள்.
ஜசலவு ஜசய்தவற்ழற திரும்ப ஜபற்றுக் ஜகாள்வது
டிசம்பர் 8, 2007க்குப் பின் நடந்த இறுதித் னதர்ழவ சாியாக ஜசய்து முடித்திருந்தால் நீங்கள் ஏற்கேனவ ஜசலுத்திய ஜதாழகயின் 50 %
ஜசலழவ

இடம்ஜபயர்தல்

மற்றும்

புலம்ஜபயர்ந்னதார்க்காே

அரசு

அலுவலகத்தில்

திரும்பப்

ஜபறலாம்.

இருப்பினும்,

பயிற்சியில்

முதல்முழறயாக பங்கு ஜபறுவதற்காே தகுதிநிழல உறுதிப்படுத்தல் மற்றும் இறுதித் னதர்வு நிழறவுஜசய்தலுக்கு இழடனய இரண்டு
வருடங்களுக்கு

னமல்

கடந்திராவிட்டல்

மட்டுனம

இது ஜபாருதும்.

உங்கள்

மீட்புபணத்ழத

ஜபறுவதற்கு

இடம்ஜபயர்தல்

மற்றும்

புலம்ஜபயர்ந்னதார் அரசு அலுவலகத்தின் மண்டல அலுவலகத்தில் ஒரு விண்ணப்பத்ழத பதிவு ஜசய்ய னவண்டும்.
பயணச் ஜசலவுகள்
இடம்ஜபயர்தல் மற்றும் புலம்ஜபயர்ந்னதார் அரசு அலுவலகம் உங்கள் ஜசலவுகழள வைங்குவதில் விலக்கு அளிக்குமாோல், ஜபாதுவாக
ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் வகுப்பிற்குச் ஜசல்ல பயணச் ஜசலவுகளுக்ஜகே ஒரு உதவித்ஜதாழகழயப் ஜபறுவீர்கள். இந்த உதவித்ஜதாழக
வகுப்பில் பங்னகற்ற நாளுக்காே முழுத்ஜதாழக வடிவத்தில் வைங்கப்படும். இருப்பினும் இதற்காே நிபந்தழேயாக எப்ஜபாழுதும், வகுப்பு
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ஒத்துழைத்து முன்னேற்றும் வகுப்புத்தகவல் குடியகல்வும் அகதிகளுக்குமாே கூட்டுமாநிலக் காாியாலயம்
நடக்கும் இடம் உங்கள் வீட்டிலிருந்து ஆகக் குழறந்தது 3 கினலாமீற்றர் தூரத்தில் இருக்கனவண்டும். இந்த பயணச்ஜசலவு உதவிக்காக நீங்கள்
உங்கள் பிரனதசத்தில் இதற்குப் ஜபாறுப்பாே கூட்டரசுத் திழணக்களத்தில் விண்ணப்பிக்க னவண்டும்.
பின்-ஜதாடர்தல் ஜமாைிப் பயிற்சிழய மீண்டும் ஜபறுதல்
ஜமாைித் னதர்வில் ஜெர்மன் ஜமாைிழய னபாதுமாே படிப்புடன் உங்களால் னபச முடியவில்ழல என்றால், ஒரு தடழவ என்ற அடிப்பழடயில்
ஜமாைிப் பாடத்தின் 300 பாடத்திட்ட மணித்தியாலங்கள் வழரக்கும் திரும்ப படிக்க அனுமதிக்கப்பட்டு, மீண்டும் ஒருமுழற இலவசமாக
ஜமாைிப் பாீட்ழசழய எடுக்கவும் முடியும். இருப்பினும், பாடங்களுக்கு நீங்கள் ஒழுங்காகச் ஜசல்ல னவண்டும்.
ஒரு எழுதிப் பைகும் பயிற்சியில் பங்னகற்கிறீர்கள் என்றால் ஜமாைிப் பாீட்ழசயில் பங்னகற்பது அவசியமில்ழல.
பாட மணித்தியாலங்கழள மீண்டும் ஜதாடர விரும்பிோல் அரசு அலுவலகத்தின் உாிய பிராந்திய அலுவலகத்தில் ஒரு விண்ணப்பத்ழதப்
பதிவு ஜசய்ய னவண்டும்.
நீங்கள் அறிந்து ஜகாள்ள னவண்டிய விடயங்கள்:
இந்த விதிமுழறத் தாளில் குறிப்பிடப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவங்கள் அழேத்தும் பயிற்சி வைங்குநாிடம், உங்கள் உள்ளூர் புலம்ஜபயர்தல்
அலுவலகம் அல்லது தகுந்த மண்டல அலுவலகத்தில் கிழடக்கும். www.bamf.de என்கிற வழலத்தளத்தில் இருந்தும் படிவங்கழளப் ஜபற்றுக்
ஜகாள்ளலாம்.
விதிமுழறத்

தாளில்

ஒருங்கிழணத்தல்

பயிற்சியில்

பங்னகற்பதற்காே

மிக

முக்கிய

விபரம்

ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.

னமற்ஜகாண்ட

விபரங்கழள உங்கள் பயிற்சி வைங்குநர் வைங்குவார்.
புலம்ஜபயர்தல்

ஆனலாசழே

அலுவலகங்கள்

மற்றும்

இழளஞர்

புலம்ஜபயர்தல்

னசழவகள்

வைங்கும்

சலுழககழளயும்

குறித்துக்

ஜகாள்ளவும். இந்த அலுவலகங்களால் னதழவயாே விண்ணப்பங்கள் வைங்குதல், உங்கள் சந்னதகங்கழளத் தீர்த்தல், பிரச்சழேகழளத்
தீர்த்தல் ஆகியவற்றில் உதவி ஜசய்து சாியாே ஒருங்கிழணப்பு பயிற்சிழய உங்களுக்கு னதடித் தர முடியும். உங்கள் உள்ளூர்
புலம்ஜபயர்தல் அலுவலகம், இடம்ஜபயர்தல் மற்றும் புலம்ஜபயர்னவார்க்காே அரசு அலுவலகத்தின் தகுந்த மண்டல அலுவலகம் அல்லது
இழணயத்தில் www.bamf.de வழலத்தளத்தில் அண்ழடப்பகுதியில் உள்ள புலம்ஜபயர்தல் ஆனலாசழே அலுவலகம் மற்றும் இழளஞர்
புலம்ஜபயர்தல் னசழவகழள அறிந்து ஜகாள்ளலாம்.
ஒரு ஒருங்கிழணப்புப் பயிற்சியின் னபாது நிழலயாே விபத்துக் காப்பீடில் னசர மாட்டீர்கள் என்பழதக் குறித்துக் ஜகாள்ளவும்.
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