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เอกสารชีแ้จงว่าดว้ยหลกัสูตรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 

ส าหรบัชาวตา่งชาตทิีพ่ านกัอาศยัอยู่ในประเทศเยอรมนีมานานแลว้ พลเมอืงของสหภาพยุโรป 

ผูถ้อืสญัชาตขิองประเทศ ในกลุ่มประเทศพืน้ทีเ่ศรษฐกจิยุโรป (EEA หรอื EWR) 

รวมทัง้บุคคลสญัชาตเิยอรมนัผูด้อ้ยความรูใ้นเร ือ่งภาษาเยอรมนั 

เรยีนพลเมอืงทุกท่าน 

หากท่านเป็นชาวตา่งชาตทิีพ่ านักอาศยัอยู่ในประเทศเยอรมนีมานานแลว้ หรอืเป็นพลเมอืงของสหภาพยุโรป 

หรอืผูถ้อืสญัชาตขิองประเทศในกลุ่มประเทศ พืน้ทีเ่ศรษฐกจิยุโรป (EEA หรอื EWR) 

หรอืท่านทีเ่ป็นคนเยอรมนัแต่มคีวามรูด้า้นภาษาเยอรมนัไม่เพยีงพอ ท่านสามารถยืน่ค ารอ้งขอใหท้างการ 

ออกใบอนุญาตเขา้เรยีนในหลกัสูตรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการไดท้ีส่ านักงานดูแลผูอ้พยพและผูล้ีภ้ยัแห่งสหพนัธ ์

ฯ 

เด็ก เยาวชน 

และผูใ้หญ่รุน่หนุ่มสาวทีย่งัไปโรงเรยีนอยู่จะไม่สามารถเขา้เรยีนในหลกัสูตรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการนีไ้ด ้           

หลกัสูตรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการคอือะไร 

หลกัสูตรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการประกอบดว้ยหลกัสูตรการเรยีนภาษาและหลกัสูตรความรูท้ ัว่ไป  

ในหลกัสตูรการเรยีนภาษาท่านจะไดเ้รยีนค าศพัทท์ีท่่านจ าเป็นตอ้งใชพู้ดและเขยีนในชวีติประจ าวนั 

ซึง่จะมเีนือ้หาเกีย่วกบัการตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทีร่าชการ บทสนทนากบัเพือ่นบา้นและในสถานทีท่ างาน 

การเขยีนจดหมาย และการกรอกแบบฟอรม์ตา่ง ๆ  

หลกัสูตรความรูท้ ัว่ไปจะใหข้อ้มูลเกีย่วกบัชวีติในประเทศเยอรมนี ซึง่ท่านจะไดศ้กึษาเร ือ่งระเบยีบขอ้บงัคบัทางกฎหมาย 

วฒันธรรม และประวตัศิาสตรย์คุใหม่ของประเทศ 

หลกัสูตรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการทัว่ไปประกอบดว้ยหลกัสูตรการเรยีนภาษาซึง่มชี ัว่โมงเรยีน 600 คาบ 

(หน่ึงคาบเท่ากบั 45 นาท)ี และหลกัสูตรความรูท้ ัว่ไปซึง่มชี ัว่โมงเรยีน 100 คาบ 

หลกัสูตรการเรยีนภาษาประกอบดว้ยหลกัสูตร 6 ขัน้ ขัน้ละ 100 คาบเรยีน ช ัว่โมงเรยีน 300 

คาบแรกจะเรยีกว่าหลกัสูตรภาษาขัน้พืน้ฐาน จากน้ันจะเป็นหลกัสูตรภาษาขัน้เสรมิทกัษะอกี 300 คาบ 

นอกจากน้ันยงัมหีลกัสตูรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการแบบพเิศษอกีดว้ย ตวัอย่างเชน่ ส าหรบัสตร ีบดิามารดา 

เยาวชน และบุคคลทีไ่ม่สามารถ อ่านและเขยีนไดอ้ย่างถูกดอ้ง หลกัสูตรนีม้ชี ัว่โมงเรยีน 1,000 คาบ  
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หากท่านประสงคจ์ะเรยีนเรว็เป็นพเิศษ ท่านสามารถเขา้เรยีนในหลกัสูตรเขม้ขน้ได ้ 

สถาบนัสอนหลกัสูตรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ หรอืทีเ่รยีกว่า "สถาบนัทีเ่ปิดสอนหลกัสูตร" 

จะท าการทดสอบวดัระดบัของท่านกอ่นเร ิม่หลกัสูตร ซึง่จากผลการทดสอบ 

สถาบนัจะตดัสนิใจไดว้่าท่านเหมาะทีจ่ะเร ิม่เรยีนหลกัสูตรใดและในขัน้ใด การสอบวดัระดบัไม่มคี่าธรรมเนียมใด ๆ ทัง้สิน้  

การเขา้รว่มการสอบจบหลกัสูตร  

การสอบจบหลกัสูตรเป็นการทดสอบดา้นภาษาและการทดสอบหลงัเสรจ็สิน้หลกัสูตรความรูท้ ัว่ไป ในชือ่ 

"การใชช้วีติในประเทศเยอรมนี" 

ในการทดสอบดา้นภาษาหากท่านสามารถพสิูจนไ์ดว้่าท่านมคีวามรูภ้าษาเยอรมนัเพยีงพอ (ระดบั B1)  และสอบผ่าน 

"การใชช้วีติในประเทศเยอรมนี" จะถอืวา่ท่านส าเรจ็หลกัสตูรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ จากน้ันท่านจะไดร้บั 

"ประกาศนียบตัรหลกัสูตรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ" 

หากท่านท าการทดสอบอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืทัง้สองอย่างไม่ส าเรจ็ 

ท่านจะไดร้บัใบรบัรองทีจ่ะแสดงผลการสอบของท่าน  

ไม่มกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรบัการเขา้รว่มการสอบจบหลกัสูตร  

ขอ้ดหีรอืประโยชนข์องการเขา้เรยีนในหลกัสูตรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 

ผูท้ีม่าจากประเทศทีม่ไิดอ้ยู่ในกลุม่สหภาพยุโรปจะตอ้งมคีุณสมบตัคิรบตามขอ้ก าหนดในระดบัหน่ึง 

หากประสงคจ์ะไดร้บัสทิธพิ านักอยู่ โดยไม่มกีารจ ากดัเวลาในประเทศเยอรมนี หน่ึงในขอ้ก าหนดตา่ง ๆ 

เหล่านีค้อืบุคคลดงักล่าวจะตอ้งมคีวามรูภ้าษาเยอรมนัอย่างเพยีงพอ 

เชน่เดยีวกนักบัมคีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัระเบยีบขอ้บงัคบัทางกฎหมายและสงัคม 

อกีทัง้สภาพการใชช้วีติในประเทศเยอรมนี 

การส าเรจ็หลกัสตูรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการน้ันถอืไดว้่าบุคคลน้ันมคีุณสมบตัคิรบตามเงือ่นไขทีก่ลา่ว 

นอกจากน้ันท่านจะมโีอกาสไดร้บัการแปลงสญัชาตเิป็นพลเมอืงชาวเยอรมนัเรว็ขึน้อกีดว้ย 

นอกเหนือจากนีค้วามรูภ้าษาทีไ่ดม้าจากหลกัสูตรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการจะชว่ยใหก้ารใชช้วีติประจ าวนัในปร

ะเทศเยอรมนีง่ายขึน้ อกีทัง้โอกาสทีจ่ะหางานท าไดก็้จะสงูขึน้ดว้ย  

การอนุญาตใหเ้ขา้เรยีนในหลกัสูตรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการโดยส านกังานของสหพนัธฯ์ 

และการลงทะเบยีนเรยีนในสถาบนั ทีเ่ปิดหลกัสูตรการเรยีนการสอน 

กรณุากรอกแบบสอบถามใหค้รบถว้นและใหอ้า่นไดโ้ดยง่าย หากทีอ่ยู่ทีท่่านไดก้รอกไวเ้ป็นของบุคคลชือ่อืน่ 

กรณุากรอกขอ้มูลดงักล่าวในชอ่ง "พ านักอาศยักบั (c/o)“ มฉิะน้ันจะไม่สามารถส่งไปรษณียถ์งึท่านได ้

กรณุาแนบเอกสารทีร่ะบุและส่งไปยงัทีอ่ยู่ไปรษณียท์ีแ่จง้ไวใ้นเอกสาร 

หากท่านไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้เรยีนในหลกัสตูรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 

ท่านจะไดห้นังสอืรบัรองเป็นลายลกัษณอ์กัษรซึง่ออกโดยส านักงานของสหพนัธฯ์ ทีเ่รยีกว่า "ใบรบัรองสทิธ"ิ 

(Berechtigungsschein) 
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ท่านสามารถหารายชือ่สถาบนัทีเ่ปิดหลกัสตูรการเรยีนการสอนและสถานทีจ่ดัหลกัสูตรในละแวกของท่าน 

รวมทัง้หน่วยงานประจ าภมูภิาค ทีข่ึน้ต่อส านักงานของสหพนัธฯ์ ทีม่หีนา้ทีดู่แลรบัผดิชอบเขตพ านักของท่านไดท้ี:่  

https://bamf-navi.bamf.de/de/ 

ใบอนุญาตใหเ้ขา้เรยีนในหลกัสูตรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการนีม้อีายุหน่ึงปี 

ในใบรบัรองสทิธจิะมวีนัทีก่ ากบัอยู่และมขีอ้ความแจง้ว่า "อนุญาตใหใ้ชไ้ดถ้งึวนัที ่...” 

ซึง่หมายถงึว่าท่านจะสามารถไปลงทะเบยีนเขา้เรยีนในหลกัสตูรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการกบัทางสถาบนัทีเ่ปิดห

ลกัสูตร ไดจ้นถงึวนัทีร่ะบุไวเ้ท่าน้ัน ดงัน้ันกรณุาไปลงทะเบยีนเขา้เรยีนหลกัสตูรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ ณ 

สถาบนัทีก่ าหนดให ้และแสดงใบรบัรองสทิธขิองท่านต่อทางสถาบนั หากไม่มกีารก าหนดชือ่สถาบนั 

กรณุาลงทะเบยีนกบัสถาบนัใดก็ไดต้ามความประสงคข์องท่านโดยเรว็ทีส่ดุ 

ส านักงานของสหพนัธฯ์ อาจสง่ท่านลงเรยีน ณ สถาบนัใดสถาบนัหน่ึงโดยเฉพาะ 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ท่านจะเขา้เรยีนในหลกัสตูรอย่างเรว็ทีสุ่ดจรงิ ๆ 

ทางสถาบนัจะแจง้ใหท่้านทราบว่าหลกัสูตรจะเร ิม่ตน้ประมาณวนัทีเ่ท่าไร  ซึง่ไม่ควรจะเกนิ 6 

สปัดาหห์ลงัจากวนัทีไ่ดล้งทะเบยีนไว ้หากในระหว่างเวลาทีร่อไม่มกีารจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรเกดิขึน้ 

ท่านจะตอ้งแจง้ใหท้างสถาบนัทราบ 

โปรดทราบว่าสทิธขิองท่านในการเขา้รว่มหลกัสูตรจะหมดไป 

หากท่านไม่เร ิม่หลกัสูตรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการภายใน 1 ปีหลงัจากทีล่งทะเบยีน 

หรอืพกัเรยีนเป็นเวลานานกว่า 1 ปีดว้ยเหตุผลส่วนตวัของท่านเอง 

การเขา้ช ัน้เรยีนอย่างเหมาะสม 

ท่านจะตอ้งเขา้ช ัน้เรยีนอย่างเหมาะสมเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายของการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 

น่ันหมายความว่าท่านจะตอ้งเขา้ช ัน้เรยีนอย่างสม ่าเสมอ และเขา้สอบวดัผลการเรยีนคร ัง้สดุทา้ย 

หากท่านตอ้งการสมคัรเรยีนภาษาในคาบช ัว่โมงทีส่อบไม่ผ่านซ า้ในภายหลงั 

การเขา้ช ัน้เรยีนอย่างเหมาะสมมคีวามส าคญัส าหรบัท่าน หากตอ้งการ 

ท่านสามารถขอรบัหนังสอืรบัรองการเขา้ช ัน้เรยีนของท่านไดจ้ากสถาบนัการศกึษา 

ความชว่ยเหลอืในการรบัเลีย้งเดก็ 

ในกรณีทีท่่านตอ้งการความชว่ยเหลอืในการรบัเลีย้งเด็กเพือ่ทีจ่ะสามารถเขา้รว่มหลกัสตูรการเรยีนการสอนแบบบูรณา

การได ้กรณุาสอบถามขอ้มูลจากสถาบนัการศกึษาของท่าน 

ทางสถาบนัจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัตวัเลอืกความชว่ยเหลอืในการรบัเลีย้งเด็กใหท่้านทราบ 

การเปลีย่นสถาบนัทีเ่ปิดสอนหลกัสูตร 

ตามปกตแิลว้ ท่านสามารถเปลีย่นสถาบนัทีท่่านรบัหลกัสูตรได ้หากจบหลกัสูตรขัน้หน่ึงเรยีบรอ้ยแลว้เท่าน้ัน 

การขอเปลีย่นสถาบนัจะไดร้บัการอนุมตั ิในกรณีพเิศษเท่าน้ัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีของการยา้ยทีพ่ านักอาศยั 

การเปลีย่นจากหลกัสูตรคร ึง่เวลาเป็นหลกัสตูรเต็มเวลาหรอืในทางกลบักนั 

https://bamf-navi.bamf.de/de/
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หากชว่ยใหส้ามารถรบัความชว่ยเหลอืในการรบัเลีย้งเด็กได ้

หรอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเขา้รบัการศกึษาหรอืต าแหน่งการงาน หลงัจากทีส่ าเรจ็หลกัสูตรขัน้หน่ึงแลว้ เป็นตน้ 

ในกรณีทีเ่ปลีย่นสถาบนัดว้ยเหตุผลอืน่ ๆ จะไม่มกีารชดเชยคาบช ัว่โมงเรยีนทีข่าดหายไปในขัน้น้ัน ๆ  

ในกรณีทีไ่ดร้บัค าอนุญาตใหเ้ปลีย่นสถาบนัได ้

สถาบนัทีม่อบหลกัสูตรใหท่้านในขณะน้ันจะตอ้งคนืใบรบัรองสทิธใิหแ้กท่่าน 

คา่เล่าเรยีนส าหรบัหลกัสูตรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 

ท่านตอ้งช าระค่าบ ารงุค่าเล่าเรยีนจ านวน 2,29 ยูโรตอ่คาบใหท้างสถาบนั กอ่นการเร ิม่ตน้ขัน้หลกัสูตรทุก ๆ 100 

คาบและกอ่นหลกัสูตรความรูท้ ัว่ไปดว้ย  หากท่านไม่มาเขา้เรยีนท่านจะไม่ไดค้า่บ ารงุนีค้นืส าหรบัช ัว่โมงทีท่่านขาดเรยีน 

หากท่านไม่มรีายไดเ้ป็นของตนเอง ท่านตอ้งใหผู้ท้ีม่หีนา้ทีส่ง่เสยีค่าเลีย้งชพีแกท่่านเป็นผูช้  าระค่าบ ารงุส่วนนี ้

ท่านจะขอใหท้างการยกเวน้ไม่เก็บค่าบ ารงุจากท่านไดห้ากท่านเป็นผูร้บัเงนิสงเคราะหก์ารว่างงาน II 

หรอืเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการค า้จนุทางค่าเลีย้งชพี (เงนิสงเคราะห)์ 

หรอืหากเห็นวา่ค่าบ ารงุหลกัสตูรนีจ้ะเป็นภาระหนักเป็นอย่างมากต่อท่านทีม่รีายไดน้อ้ย ส าหรบัการขอยกเวน้คา่บ ารงุ 

ท่านจะตอ้งท าค ารอ้งเป็นรายลกัษณอ์กัษรยืน่มายงัหน่วยงานประจ าถิน่ทีม่หีนา้ทีดู่แลท่านทีข่ึน้ต่อส านักงานของสหพนัธ ์

ฯ  

กรณุาแนบหลกัฐานการยนืยนัความจ าเป็นทางการเงนิของท่าน (ส าเนาใบรบัรองทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

การแจง้ถงึการเป็นผูร้บัเงนิสงเคราะหก์ารว่างงาน I หรอื II, เงนิสงัคมสงเคราะห,์ เงนิสงเคราะหส์ าหรบัทีอ่ยู่อาศยั, 

เงนิกูส้ าหรบันักเรยีน [BAFöG], เงนิสงเคราะหบุ์ตร, เงนิสงเคราะหต์่าง ๆ ตามบทบญัญตัวิ่าดว้ย 

เงนิสงเคราะหส์ าหรบัผูล้ีภ้ยั, การขอยกเวน้คา่ธรรมเนียมสถานดูแลเด็กเล็กในเวลากลางวนั, 

การยกเวน้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวทิยุและโทรทศัน ์(GEZ), ตั๋วสงัคมสงเคราะหใ์นทอ้งถิน่ และอืน่ ๆ) 

โปรดยืน่ใบค ารอ้งขอยกเวน้ค่าเล่าเรยีนโดยเรว็ทีส่ดุกอ่นทีห่ลกัสูตรจะเร ิม่ขึน้ 

หากท่านยืน่เร ือ่งหลงัจากทีเ่ร ิม่หลกัสูตรแลว้ ท่านอาจไม่ไดร้บัการยกเวน้ค่าเล่าเรยีนยอ้นหลงันับตัง้แต่วนัทีเ่ร ิม่หลกัสตูร 

คา่เดนิทาง 

ในกรณีทีส่ านักงานของสหพนัธฯ์ ยกเวน้ค่าบ ารงุค่าเลา่เรยีนใหแ้กท่่าน 

ท่านมสีทิธริบัเบีย้เลีย้งค่าเดนิทางเขา้รว่มหลกัสตูร 

ซึง่เบีย้เลีย้งดงักลา่วจะคดิเป็นจ านวนตายตวัตอ่วนัทีม่กีารเรยีนการสอน 

อย่างไรก็ตามสถานทีเ่รยีนจะตอ้งตัง้อยู่ห่างจากทีพ่กัอาศยัของท่านเกนิกวา่ 3 กม. ขึน้ไป 

กรณุายืน่ใบค ารอ้งขอรบัเบีย้เลีย้งค่าเดนิทางกบัส านักงานประจ าภมูภิาคในสงักดัส านักงานของสหพนัธฯ์ 

ซึง่ท่านสามารถหาขอ้มูลไดท้ี ่https://bamf-navi.bamf.de/de/ 

 

 

https://bamf-navi.bamf.de/de/
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การเรยีนซ า้หลกัสูตรการเรยีนภาษาสูงสุด 300 คาบ 

ในกรณีพเิศษท่านสามารถเรยีนซ า้สูตรการเรยีนภาษาไดสู้งสดุ 300 คาบ ไดห้น่ึงคราว 

อย่างไรก็ตามมขีอ้ก าหนดว่าท่านตอ้งเขา้ช ัน้เรยีนอย่างสม ่าเสมอ ตามกฎขอ้บงัคบัมาตลอด 

ทัง้ยงัเขา้รว่มการทดสอบความสามารถทางภาษา และไม่มหีลกัฐานยนืยนัว่ามคีวามรูภ้าษาเยอรมนั (ระดบั B1) เพยีงพอ  

ท่านตอ้งยืน่แบบฟอรม์ค ารอ้งขอเรยีนซ า้หลกัสตูร 

กรณุายืน่ใบค ารอ้งดงักล่าวกบัส านักงานประจ าภมูภิาคในสงักดัส านักงานของสหพนัธฯ์ ประจ าเขตของท่าน  

หากท่านก าลงัเรยีนรายวชิาหดัอ่านเขยีนอยู่ ท่าน ไม่จ าเป็น 

ตอ้งเขา้รว่มการทดสอบความสามารถทางภาษากอ่นทีจ่ะขอเรยีนซ า้หลกัสูตรต่อเน่ืองจ านวน 300 คาบนี ้

การขอเบกิคา่บ ารุงคา่เล่าเรยีนคนื 

ในกรณีทีท่่านสอบวดัผลการเรยีนคร ัง้สุดทา้ยผ่านหลงัจากวนัที ่8 ธนัวาคม 2007 ส านักงานของสหพนัธฯ์ 

จะคนืคา่บ ารงุในการเรยีนทีท่่านไดจ้า่ยไป เป็นจ านวน 50% 

อย่างไรก็ตามท่านจะไดร้บัสทิธนีิห้ากระยะเวลาระหว่างวนัทีท่ีส่ านักงานไดอ้อกใบรบัรองคณุสมบดักิารเขา้เรยีนเป็นคร ัง้แ

รกใหก้บัวนัสอบวดัผลคร ัง้สุดทา้ยไม่เกนิสองปีเท่าน้ัน 

ท่านจะตอ้งยืน่ใบค ารอ้งขอรบัเงนิคนืทีส่ านักงานประจ าภมูภิาคในสงักดัส านักงานของสหพนัธฯ์ 

ขอ้มูลอืน่ ๆ ทีท่่านจ าเป็นตอ้งทราบ 

ท่านสามารถขอแบบฟอรม์ค ารอ้งทัง้หมดทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นเอกสารแนะน านีจ้ากสถาบนัทีเ่ปิดสอนหลกัสูตร 

กรมการตรวจคนเขา้เมอืงในพืน้ที ่หรอืส านักงานของสหพนัธฯ์ ประจ าภมูภิาคของท่าน  

นอกจากนีท่้านยงัสามารถรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้างเว็บไซต:์ www.bamf.de/formulare เชน่กนั  

ท่านสามารถยืน่แบบฟอรม์ในรปูแบบดจิทิลั ทางพอรท์ลัของส านักงานของสหพนัธฯ์ ไดด้ว้ย  

ท่านสามารถหาแบบฟอรม์ตอ่ไปนีไ้ดใ้นรปูแบบดจิทิลั: 

- แบบฟอรม์อนุญาตใหเ้ขา้เรยีนในหลกัสตูรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 

- แบบฟอรม์อนุญาตใหเ้รยีนซ า้หลกัสูตรการเรยีนภาษาสูงสุด 300 คาบ 

- แบบฟอรม์ขอยกเวน้ค่าบ ารงุคา่เล่าเรยีนส าหรบัหลกัสูตรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 

- แบบฟอรม์ขอรบัสทิธริบัเบีย้เลีย้งค่าเดนิทาง รวมทัง้สทิธริบัเบีย้เลีย้งเหมาจา่ยในอตัราทีสู่งกวา่ 

- แบบฟอรม์การขอเบกิค่าบ ารงุค่าเล่าเรยีนคนื (50 %) 

ท่านสามารถเขา้สู่แบบฟอรม์ออนไลนใ์นพอรท์ลัของส านักงานฯ ไดท้ีเ่ว็บไซตนี์:้ 

https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/in

tegrationskurse-node.html 

หาขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการยืน่แบบฟอรม์ออนไลนไ์ดท้ี:่  

http://www.bamf.de/formulare
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
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https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/faq-ozg-

ik.html;jsessionid=611F0734B4887DB3B25C2094CA56DCAE.internet532 

เราขอแนะน าใหท่้านศกึษาขอ้เสนอของศูนยบ์รกิารใหค้ าแนะน าส าหรบัผูอ้พยพยา้ยถิน่และบรกิารดา้นการยา้ยถิน่ฐาน

ของผูเ้ยาวเ์ชน่กนั ศนูยแ์ละส านักงานดงักล่าวสามารถชว่ยเหลอืท่านในการกรอกแบบฟอรม์ได ้

รวมทัง้ชว่ยตอบขอ้สงสยั ดูแลจดัการปัญหาของท่าน 

และหาหลกัสูตรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการทีเ่หมาะสมใหก้บัท่านได ้

ส าหรบัทีอ่ยู่ของศูนยบ์รกิารใหค้ าแนะน าส าหรบัผูอ้พยพยา้ยถิน่และบรกิารดา้นการยา้ยถิน่ฐานของผูเ้ยาวใ์นละแวกของ

ท่าน โปรดหาขอ้มูลทีก่รมการตรวจคนเขา้เมอืงประจ าตวัท่าน 

ทีส่ านักงานประจ าภมูภิาคในสงักดัส านักงานของสหพนัธฯ์ หรอืทางอนิเตอรเ์น็ตที ่https://bamf-

navi.bamf.de/de/ 

เอกสารแนะน านีม้ขีอ้มูลทีส่ าคญัทีสุ่ดส าหรบัการเขา้เรยีนในหลกัสูตรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 

สถาบนัการศกึษาของท่านจะมอบขอ้มูลรายละเอยีดเพิม่เตมิใหแ้กท่่านตอ่ไป 

โปรดทราบว่าท่านจะ ไม่ไดร้บั การคุม้ครองจากประกนัอุบตัเิหตุตามกฎหมาย 

ขณะทีล่งเรยีนในหลกัสูตรการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 

เราขอใหท่้านประสบความส าเรจ็กบัการเขา้เรยีนในหลกัสูตรนี!้  

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/faq-ozg-ik.html;jsessionid=611F0734B4887DB3B25C2094CA56DCAE.internet532
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/faq-ozg-ik.html;jsessionid=611F0734B4887DB3B25C2094CA56DCAE.internet532
https://bamf-navi.bamf.de/de/
https://bamf-navi.bamf.de/de/

