เอกสารชี้แจงว่าด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
สําหรับผูอ้ พยพทีเ่ ป็ นผูพ้ าํ นักอาศัยระยะยาวในประเทศเยอรมนี พลเมืองของสหภาพยุโรป
ผูถ้ อื สัญชาติของประเทศในกลุ่มประเทศพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจยุโรป (EEA หรือ EWR) รวมทัง้ บุคคลสัญชาติเยอรมันผูด้ อ้ ยความรูใ้ นเรือ่ งภาษาเยอรมัน
ถึง พลเมืองทุกท่าน
หากท่านเป็ นผูอ้ พยพทีเ่ ป็ นผูพ้ าํ นักอาศัยระยะยาวในประเทศเยอรมนี
หรือเป็ นพลเมืองของสหภาพยุโรปหรือผูถ้ อื สัญชาติของประเทศในกลุ่มประเทศพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจยุโรป (EEA หรือ EWR)
หรือท่านทีเ่ ป็ นคนเยอรมันแต่มคี วามรูด้ า้ นภาษาเยอรมันไม่มากพอ
ท่านสามารถยืน่ คําร้องได้ทส่ี าํ นักงานดูแลผูอ้ พยพและผูล้ ภ้ี ยั แห่งสหพันธ์ฯ
เพือ่ ขอให้ทางการออกใบอนุ ญาตเข้าเรียนในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เด็ก เยาวชน และหนุ่ มสาวทีย่ งั ไปโรงเรียนอยูจ่ ะไม่สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการนี้ได้
หลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการคืออะไร
หลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการประกอบด้วยหลักสูตรการเรียนภาษาซึง่ มีชวโมงเรี
ั่
ยน ๖๐๐ ชัวโมง
่
และหลักสูตรความรูท้ วไปซึ
ั ่ ง่ มีชวโมงเรี
ั่
ยน ๑๐๐ ชัวโมง
่ หลักสูตรการเรียนภาษาประกอบด้วยหลักสูตรเป็ นขัน้ ขันละ
้ ๑๐๐ ชัวโมงเรี
่
ยน สําหรับ
๓๐๐ ชั ่วโมงเรียนแรกเรียกว่าหลักสูตรภาษาขันพื
้ น้ ฐาน ส่วนอีก ๓๐๐ ชั ่วโมงเรียนทีต่ ามมาเรียกว่าหลักสูตรภาษาขัน้ เสริมทักษะ
ในหลักสูตรภาษา ท่านจะได้เรียนคําศัพท์ทจ่ี ะต้องใช้ในการพูดและการเขียนในชีวติ ประจําวัน ซึง่ มีทงั ้ การติดต่อกับเจ้าหน้าที่
การสนทนากับเพือ่ นบ้าน และเพือ่ นร่วมงาน การเขียนจดหมาย และการกรอกแบบฟอร์มคําร้องต่าง ๆ
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จากหลักสูตรความรูท้ วไป
ั ่ ท่านจะได้ทราบข้อมูลเรือ่ งการอยู่ในประเทศเยอรมนี ความรูเ้ กีย่ วกับระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย วัฒนธรรม
และประวัตศิ าสตร์ยุคใหม่ของประเทศ
นอกจากนี้ยงั มีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบพิเศษอีกด้วย ตัวอย่างเช่น สําหรับสตรี บิดามารดา เยาวชน
และบุคคลทีไ่ ม่สามารถอ่านและเขียนได้อย่างถูกด้อง หลักสูตรนี้มชี วโมงเรี
ั่
ยน ๑,๐๐๐ ชัวโมง
่ หากท่านประสงค์จะเรียนเร็วเป็ นพิเศษ
ท่านสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรเข้มข้นได้ ซึง่ จะมีชวโมงเรี
ั่
ยนเพียง ๔๓๐ ชัวโมง
่
สําหรับคําถามทีว่ ่าหลักสูตรไหนจะเหมาะกับท่าน และท่านควรจะเริม่ ต้นในระดับใดก่อนนัน้
ทางสถาบันทีเ่ ปิ ดสอนจะประกาศให้ทา่ นทราบจากผลการทดสอบก่อนเริม่ เรียน
การเข้าสอบปลายภาค
การสอบปลายภาคประกอบด้วยการทดสอบด้านภาษาและการสอบในหลักสูตรความรูท้ วไป
ั่
หากท่านพิสจู น์ในการทดสอบด้านภาษาให้เห็นได้ว่าท่านมีความรูใ้ นภาษาเยอรมันอย่างพอเพียงและผ่านการทดสอบในหลักสูตรความรูท้ วไป
ั่
ก็ถอื ว่าท่านสําเร็จหลักสูตรแล้ว และท่านจะได้รบั "ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการ"
หากท่านไม่ประสบความสําเร็จ ท่านก็จะได้รบั แต่เพียงใบรับรองผลทีไ่ ด้จากการสอบเท่านัน้
การเข้าร่วมการทดสอบปลายภาคนี้ไม่มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
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ข้อดีหรือประโยชน์ของการเข้าเรียนในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ผูอ้ พยพทีม่ าจากประเทศทีม่ ไิ ด้สงั กัดอยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรปจะต้องมีคุณสมบัตคิ รบตามข้อกําหนดในระดับหนึ่งหากประสงค์จะได้รบั สิทธิพาํ นัก
อยู่โดยไม่มกี ารจํากัดเวลาในประเทศเยอรมนี
ในข้อกําหนดต่าง ๆ เหล่านี้ ผูอ้ พยพจะต้องมีความรูภ้ าษาเยอรมันอย่างเพียงพอ
เช่นเดียวกันกับมีความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายและสังคม
อีกทัง้ สภาพการใช้ชวี ติ ในประเทศเยอรมนี
การสําเร็จหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการนัน้ ถือได้ว่าผูอ้ พยพผูน้ นั ้ มีคุณสมบัตคิ รบตามเงือ่ นไขต่าง ๆ แล้ว
นอกจากนัน้ ท่านจะมีโอกาสได้รบั การแปลงสัญชาติเป็ นพลเมืองชาวเยอรมันเร็วขึน้ อีกด้วย
นอกเหนือจากนี้ความรูภ้ าษาทีไ่ ด้มาจากหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะช่วยให้การใช้ชวี ติ ประจําวันในประเทศเยอรมนีงา่ ยขึน้
อีกทัง้ โอกาสทีจ่ ะหางานทําได้กจ็ ะสูงขึน้ ด้วย
การอนุญาตให้เข้าเรียนในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยสํานักงานของสหพันธ์ฯ
และการลงทะเบียนเรียนในสถาบันทีเ่ ปิ ดหลักสูตรการเรียนการสอน
กรุณากรอกใบสมัครในการได้รบั อนุญาตให้ครบถ้วนและอ่านได้โดยง่าย
ท่านอาจขอคําปรึกษาจากทางสถาบันทีเ่ ปิ ดหลักสูตรทีอ่ ยู่ใกล้บา้ นท่านเพือ่ ช่วยท่านในการยืน่ ใบสมัครก็ได้
จากนัน้ กรุณาส่งใบสมัครไปยังหน่วยงานประจําภูมภิ าคทีข่ น้ึ ต่อสํานักงานของสหพันธ์ฯ ทีม่ หี น้าทีด่ แู ลรับผิดชอบในสถานทีพ่ าํ นักของท่าน
หากท่านได้รบั อนุ ญาตให้เข้าเรียนในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการแล้ว
ท่านจะได้หนังสือรับรองทีอ่ อกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึง่ ออกโดยสํานักงานของสหพันธ์ฯ (ใบรับรองสิทธิ)
พร้อมกันนัน้ ท่านจะได้รบั รายชือ่ สถาบันทีเ่ ปิ ดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการทีอ่ ยู่ใกล้บา้ นท่านอีกด้วย
ใบอนุ ญาตให้เข้าเรียนในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการนี้มอี ายุหนึ่งปี
ในใบรับรองสิทธิจะมีวนั ทีก่ าํ กับอยู่ดงั นี้ว่า “อนุญาตให้ใช้ได้ถงึ วันที่ ...” ซึง่ หมายถึงว่า
ท่านจะไปลงทะเบียนเข้าเรียนในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับทางสถาบันทีเ่ ปิ ดหลักสูตรในระหว่างนี้ได้จนถึงวันทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
ดังนัน้ กรุณาไปลงทะเบียนเข้าเรียนหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ณ สถาบันทีก่ าํ หนดให้
และแสดงใบรับรองสิทธิของท่านต่อทางสถาบัน หากไม่มกี ารกําหนดชือ่ สถาบัน
กรุณาลงทะเบียนกับสถาบันใดก็ได้ตามความประสงค์ของท่านโดยเร็วทีส่ ุด
สํานักงานของสหพันธ์ฯ อาจส่งท่านลงเรียน ณ สถาบันใดสถาบันหนึ่งโดยเฉพาะ เพือ่ ให้แน่ ใจว่าจะท่านเข้าเรียนในหลักสูตรอย่างเร็วทีส่ ุดจริง ๆ
ทางสถาบันจะแจ้งให้ท่านทราบว่าหลักสูตรจะเริม่ ต้นราววันทีเ่ ท่าไร ซึง่ ไม่ควรจะเกินหกสัปดาห์หลังวันทีไ่ ด้ลงทะเบียนไว้
หากในระยะนี้ไม่มกี ารจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเกิดขึน้ ท่านจะต้องแจ้งให้ทางสถาบันทราบ
ในกรณีทจ่ี ะไปลงทะเบียนเรียนในสถาบันแห่งอื่น ทางสถาบันเดิมจะต้องคืนใบรับรองสิทธิให้ท่าน
โปรดทราบว่าสิทธิของท่านในการเข้าร่วมหลักสูตรจะหมดไป หากท่านไม่เริม่ หลักสูตรบูรณาการภายใน ๑ ปี หลังจากทีล่ งทะเบียน
หรือพักเรียนเป็ นเวลานานกว่า ๑ ปี ดว้ ยเหตุผลส่วนตัวของท่านเอง
การเข้าชัน้ เรียนอย่างเหมาะสม
ท่านจะต้องเข้าชัน้ เรียนอย่างเหมาะสมเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายของการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้
นั ่นหมายความว่าท่านจะต้องเข้าชัน้ เรียนอย่างสมํ่าเสมอและเข้าสอบวัดผลการเรียนครัง้ สุดท้าย
หากท่านต้องการสมัครเรียนภาษาในรายวิชาทีส่ อบไม่ผ่านซํ้าในภายหลัง การเข้าชัน้ เรียนอย่างเหมาะสมเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญสําหรับท่าน
ท่านสามารถขอรับหนังสือรับรองการเข้าชัน้ เรียนของท่านได้จากสถาบันการศึกษา
โดยปกติแล้วท่านจะสามารถย้ายสถาบันการศึกษาได้กต็ ่อเมือ่ ท่านเรียนจบภาคเรียนหนึ่ง ๆ ของรายวิชานัน้ แล้วเท่านัน้
ท่านจะมีสทิ ธิยา้ ยสถาบันได้กต็ ่อเมือ่ มีเหตุจาํ เป็ น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีของการย้ายทีพ่ กั อาศัย
การเปลีย่ นระหว่างหลักสูตรนอกเวลาหรือหลักสูตรเต็มเวลา ความช่วยเหลือในการรับเลีย้ งเด็ก หรือการเข้ารับการศึกษาหรือประกอบอาชีพ
และเมือ่ ท่านเรียนจบภาคเรียนหนึ่ง ๆ แล้วเท่านัน้
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ค่าเล่าเรียนของหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ท่านต้องชําระค่าบํารุงค่าเล่าเรียนจํานวน ๑.๙๕ ยูโรต่อหนึ่งชัวโมงเรี
่
ยนให้ทางสถาบัน ก่อนการเริม่ ต้นขันหลั
้ กสูตรทุก ๆ ๑๐๐
ชั ่วโมงเรียนและก่อนหลักสูตรความรูท้ วไปด้
ั ่ วย หากท่านไม่มาเข้าเรียนท่านจะไม่ได้ค่าบํารุงนี้คนื สําหรับชัวโมงที
่
ท่ ่านขาดเรียน
หากท่านไม่มรี ายได้เป็ นของตนเอง ท่านต้องให้ผทู้ ม่ี หี น้าทีส่ ่งเสียค่าเลีย้ งชีพแก่ท่านชําระค่าบํารุงส่วนนี้
ท่านจะขอให้ทางการผ่อนผันไม่เก็บค่าบํารุงจากท่านได้ หากท่านเป็ นผูร้ บั เงินสงเคราะห์การว่างงาน II
หรือเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั การคํ้าจุนทางค่าเลี้ยงชีพ (เงินสงเคราะห์)
หรือหากเห็นว่าค่าบํารุงหลักสูตรนี้จะเป็ นภาระหนักเป็ นอย่างมากต่อท่านทีม่ รี ายได้น้อย
สําหรับการขอยกเว้นค่าบํารุงนี้ท่านจะต้องทําคําร้องยืน่ เป็ นหนังสือมายังหน่ วยงานประจําถิน่ ทีม่ หี น้าทีด่ แู ลท่านทีข่ น้ึ ต่อสํานักงานของสหพันธ์ฯ
(กรุณาหาดูได้ในบัญชีทอ่ี ยู่)
กรุณาแนบหลักฐานการยืนยันของความจําเป็ นทางการเงินของท่าน (สําเนาของใบรับรองทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
การแจ้งถึงการเป็ นผูร้ บั เงินสงเคราะห์การว่างงาน II, เงินสงเคราะห์ทางสังคม,
เงินสงเคราะห์ทอ่ี ยู่อาศัย, เงินกูส้ าํ หรับนักเรียน [BAFöG], เงินสงเคราะห์บุตร, เงินสงเคราะห์ต่าง ๆ
ตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยเงินสงเคราะห์สาํ หรับผูล้ ภ้ี ยั ,
การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมสถานดูแลเด็กเล็กในเวลากลางวัน,
การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุและโทรทัศน์ (GEZ), ตั ๋วสังคมสงเคราะห์ในท้องถิน่ และอื่น ๆ)
โปรดยืน่ ใบคําร้องขอยกเว้นค่าเล่าเรียนก่อนทีห่ ลักสูตรจะเริม่ ขึน้ โดยเร็วทีส่ ดุ หากท่านยืน่ เรือ่ งหลังจากทีเ่ ริม่ หลักสูตรแล้ว
ท่านอาจไม่ได้รบั การยกเว้นค่าเล่าเรียนย้อนหลังนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ หลักสูตร
ความช่วยเหลือในการรับเลีย้ งเด็ก
ในกรณีทท่ี ่านต้องการความช่วยเหลือในการรับเลีย้ งเด็กเพือ่ ทีจ่ ะสามารถเข้าร่วมหลักสูตรบูรณาการ
กรุณาสอบถามข้อมูลจากสถาบันการศึกษาของท่าน
ทางสถาบันจะแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับตัวเลือกความช่วยเหลือในการรับเลีย้ งเด็กให้ท่านทราบ
การเบิกค่าใช้จ่าย
ในกรณีทท่ี ่านสอบวัดผลการเรียนครัง้ สุดท้ายผ่านหลังจากวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๐๐๗
สํานักงานผูล้ ภ้ี ยั และคนเข้าเมืองจะคืนค่าใช้จ่ายในการเรียนให้แก่ท่านเป็ นจํานวน ๕๐% ของค่าใช้จ่ายในการเรียนทัง้ หมดทีท่ ่านได้จ่ายไป
อย่างไรก็ตามหากนับจากวันทีส่ าํ นักงานได้ออกใบรับรองคุณสมบัดกิ ารเข้าเรียนเป็ นครัง้ แรก
จนถึงวันสอบวัดผลครัง้ สุดท้ายเป็ นระยะเวลามากกว่าสองปี ท่านจะไม่สามารถรับเงินส่วนนี้คนื ได้
ในการเบิกเงินคืนท่านจะต้องยืน่ ใบคําร้องขอรับเงินคืนทีส่ าํ นักงานประจําภูมภิ าคในสังกัดสํานักงานผูล้ ภ้ี ยั และคนเข้าเมือง
ค่าเดินทาง
ในกรณีทส่ี าํ นักงานผูล้ ภ้ี ยั และคนเข้าเมืองยกเว้นค่าใช้จ่ายการเรียนให้แก่ทา่ น ท่านมีสทิ ธิรบั เบีย้ เลีย้ งค่าเดินทางเข้าร่วมหลักสูตร
ซึง่ เบีย้ เลีย้ งดังกล่าวจะคิดเป็ นจํานวนตายตัวต่อวันทีม่ กี ารเรียนการสอน
อย่างไรก็ตามสถานทีเ่ รียนจะต้องตัง้ อยู่ห่างจากทีพ่ กั อาศัยของท่านเกินกว่า ๓ กม. ขึน้ ไป
กรุณายืน่ ใบคําร้องขอรับเบีย้ เลีย้ งค่าเดินทางกับสํานักงานประจําภูมภิ าคในสังกัดสํานักงานผูล้ ภ้ี ยั และคนเข้าเมือง
การเรียนซํ้ารายวิชาทีส่ อบไม่ผ่าน
หากท่านไม่ได้แสดงให้ผสู้ อนเห็นว่าท่านมีความรูใ้ นภาษาเยอรมันอย่างเพียงพอ
ท่านสามารถเรียนซํ้าในรายวิชานัน้ ได้หนึ่งครัง้ สูงสุด ๓๐๐
ชัวโมงและสามารถเข้
่
าทําการทดสอบความสามารถทางภาษาได้อกี ครัง้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อย่างไรก็ตามมีขอ้ กําหนดว่าท่านเข้าชัน้ เรียนอย่างสมํ่าเสมอมาตลอด
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คําชีแ้ จงเรื่องหลักสูตรบูรณาการ

สํานักงานดูแลผูอ้ พยพและผูล้ ภ้ี ยั แห่งสหพันธ์ฯ

ท่านไม่จาํ เป็ นต้องเข้าทดสอบความสามารถทางภาษา หากท่านกําลังเรียนรายวิชาหัดอ่านเขียนอยู่
ท่านจะต้องยืน่ คําร้องต่อสํานักงานท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องของสํานักงานกลางเพือ่ เรียนซํ้ารายวิชาทีส่ อบไม่ผ่าน
เรือ่ งอื่น ๆ ทีท่ ่านจําเป็ นต้องทราบ
ท่านสามารถขอแบบฟอร์มคําร้องทัง้ หมดทีไ่ ด้กล่าวไว้ในเอกสารแนะนํานี้จากสถาบันการศึกษา สํานักงานคนเข้าเมืองในพืน้ ที่
หรือสํานักงานประจําภูมภิ าคของท่าน นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.bamf.de
เอกสารแนะนํานี้มขี อ้ มูลทีส่ าํ คัญสําหรับการเข้าเรียนในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
สถาบันการศึกษาของท่านจะมอบข้อมูลรายละเอียดเพิม่ เติมให้แก่ท่านต่อไป
กรุณาพิจารณาข้อเสนอเพิม่ เติมของสํานักงานให้คาํ ปรึกษาคนเข้าเมืองและสํานักงานบริการคนเข้าเมืองเยาวชน
สํานักงานเหล่านี้จะช่วยเหลือท่านเกีย่ วกับการยืน่ คําร้องต่าง ๆ ตอบข้อสงสัยหรือแกํไขปั ญหาให้แก่ท่าน
รวมถึงค้นหารายวิชาแบบบูรณาการทีเ่ หมาะสมให้กบั ท่าน
ท่านสามารถหารายชือ่ สํานักงานให้คาํ ปรึกษาคนเข้าเมืองและสํานักงานบริการคนเข้าเมืองเยาวชนใกล้บา้ นท่านได้ทส่ี าํ นักงานคนเข้าเมืองในพืน้
ทีห่ รือทางอินเตอร์เน็ตทีเ่ ว็บไซต์ www.bamf.de
โปรดทราบว่าท่านจะไม่ได้รบั การคุม้ ครองจากประกันอุบตั เิ หตุตามกฎหมายขณะทีล่ งเรียนในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
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