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የመዋሃድ ኮርስን የሚመለከት በራሪ ጽሑፍ

ለመሳተፍ ፍቃድ ላላቸውና ለመሳተፍ ለሚገደዱ ወደዚህ ኣገር ኣዲስ ለመጡ እንደዚሁም ረዘም ላለ ጊዜ 
ጀርመን ለሚኖሩና በዚህ ለመሳተፍ ግዴታ ላለባቸው የውጭ ኣገር ዜጎች።

የተከበራችሁ ኗሪዎች፣

በመኖሪያ ሕግ መሰረት፣ ኣንድ ጊዜ በመቀላቀል ትምህርቱ የመሳተፍ መብት ኣለዎት ወይ ደግሞ በዚህ ትምህርት 
ለመሳተፍ ይገደዳሉ።

እስካሁን ድረስ ትምህርት ቤት የሚሄዱ ልጆች፣ ወጣቶችና፣ ለኣቅመ ኣዳም የደረሱ ወጣቶች በመወሃድ ኮርስ መሳተፍ 
ኣይችሉም።

የመዋሃድ ኮርስ ምንድን ነው

የመዋሀድ ኮርሱ በኣጠቃላይ ሁለት ክፍሎች ኣሉት፣ እነዚሁም የቋንቋ ኮርስና የመተዋወቂያ ኮርስ ናቸው።  

በቋንቋ ኮርሱ፣ ለእርስዎ በየቀኑ የሚያስፈልግዎትን ቃላት መናገርና መጻፍ ይማራሉ። እዚህ የሚካተቱት ከመስሪያ 
ቤቶች ጋር ለሚኖረው ግኑኝነት፣ ከጎረቤቶችና በስራ ቦታ ካሉ ባልደረባዎች ጋር ለመነጋገርና፣ ደብዳቤ መጻፍና 
ፎርሙላዎችን መሙላት ናቸው።    

የመተዋወቂያው ኮርሱ እርስዎን ስለ የጀርመን ኑሮ መረጃዎች ይሰጥዎታል። እዚህ እርስዎ በከፊሉ ስለ ሕጋዊ ስርዓት፣ 
ባህልና የዚህ ኣገር የቅርብ ጊዜ ታሪክ ይማራሉ። 

የመዋሀድ ኮርሱ በኣጠቃላይ 600 የትምህርት ሰዓታት ያለው የቋንቋ ኮርስ (ኣንድ የትምህርት ሰዓት 45 ደቂቃ ነው 
የሚወስደው) እንደዚሁም 100 የትምህርት ሰዓታት ያለው የመተዋወቂያ ኮርስ ኣለው። የቋንቋ ኮርሱ ስድስት የኮርስ 
ክፍሎች የያዘ ሲሆን እያንዳንዱ የኮርስ ክፍል 100 የትምህርት ሰዓታት ያለው ነው። የመጀመሪያዎቹ 300 የትምህርት 
ሰዓታት መሰረታዊ ኮርስ ተብለው የሚጠሩ ሲሆኑ፣ የሚቀጥሉት 300 የትምህርት ሰዓታት ደግሞ ከፍተኛ የቋንቋ ኮርስ 
ተብለው ይጠራሉ።  

እንደዚሁም ልዩ የሆኑ የመዋሃድ ኮርሶች ኣሉ፣ ለምሳሌ ለሴቶች፣ ለወላጆች፣ ለወጣቶች እንደዚሁም በደንብ ኣድርገው 
ማንበብና መጻፍ ለማይችሉ ግለሰቦች። እነዚህ ኮርሶች 1.000 የትምህርት ሰዓታት ጊዜ ይፈጃሉ።  

እርስዎ በጣም ፈጥነው የሚማሩ ከሆነ፣ በጠለቀው ኮርስ መሳተፍ ይችላሉ።

የመዋሃድ ኮርስ የሚያቀርበው ተቋም፣ “የኮርስ ኣቅራቢ” ተብሎ የሚጠራው፣ ኮርሱ ከመጀመሩ በፊት እርስዎን ኣንድ 
የመመደብ ፈተና ይፈትንዎታል። በዚህ ፈተና እርስዎ በየትኛው ኮርስና በየትኛው የኮርስ ክፍል ቢጀምሩ የተሻለ እንደሆነ 
ያረጋግጣል። ይህ የመመደብ ፈተና ከክፍያ ነጻ ነው።



የመዋሃድ ኮርስን የሚመለከት በራሪ ጽሑፍ  የኢሚግሬሽንና የስደተኞች ፌደራላዊ ጽሕፈት ቤት 

(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) 
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በመጨረሻው ፈተና መሳተፍ

የመጨረሻው ፈተና የቋንቋ ፈተናና ኣንድ በመተዋወቂያ ኮርስ መጨረሻ የሆነ “ህይወት በጀርመን ውስጥ” ተብሎ 
የሚጠራውን ፈተና ያካትታል። በቋንቋው ፈተና በቂ የሆነ የጀርመንኛ ቋንቋ (የቋንቋ ደረጃ B1) ማስመስከር ከቻሉ 
እንደዚሁም “ህይወት በጀርመን ውስጥ” ካለፉ፣ የመዋሃድ ኮርሱን በስኬታማነት ያጠናቅቃሉ። ከዚህ በኋላ “የመዋሃድ 
ምስክር ወረቀት” ይቀበላሉ።  

በኣንድ ወይ ደግሞ በሌላ ፈተና ስኬታማ ውጤት ያላመጡ ከሆነ፣ ውጤትዎን የሚያመለክት ኣንድ የምስክር ወረቀት 
ይቀበላሉ።  

በመጨረሻው ፈተና መሳተፍ ከክፍያ ነጻ ነው።

በመዋሃድ ኮርስ በመሳተፍ የሚገኝ ጥቅም

ከኤውሮጳ ሕብረት ኣገራት ያልመጡ የውጭ ኣገር ተወላጆች፣ በጀርመን ውስጥ ያልተገደበ የመኖሪያ ፈቃድ ለማግኘት 
ከፈለጉ፣ ኣንዳንድ ማሟላት ያለባቸው ቅድመ ነገሮች ኣሉ። ከነዚህ ውስጥ በቂ የሆነ የጀርመንኛ ቋንቋ ችሎታ 
እንደዚሁም መሰረታዊ የሆነ የሕጋዊና ማሕበራዊ ስርዓቶችን ማወቅ እንደዚሁም በጀርመን ውስጥ ያለውን የህይወት 
ሁነታዎችን ማወቅ ያስፈልጋል። በስኬታማነት የመዋሃድን ኮርስ ማጠናቀቅ እነዚህን ቅድመ ሁኔታዎችን ያሟላል። 

በተጨማሪም እርስዎ ኣስቀድመው የኣገር ዜግነት ማግኘት ይችላሉ። ከዛ በተረፈም እዚህ የመዋሃድ ኮርስ ውስጥ 

የቀሰሙት የጀርመንኛ ቋንቋ እውቀት የርስዎን ጀርመን ውስጥ ያለውን እለታዊ ኑሮዎ እንዲቀልዎት ይረዳል እንደዚሁም 
ስራ ለማግኘት ያለዎትን ዕድል ከፍ ያደርጋል።       

በኮርስ ኣቅራቢው መመዝገብ 

በኣንድ የመዋሃድ ኮርስ ለመሳተፍ ከተፈቀደልዎት ወይ ደግሞ የሚገደዱ ከሆኑ፣ ለዚሁ ኣንድ የጽሑፍ ማረጋገጫ 
(የፈቃድ ማረጋገጫ ወረቀት) ከውጭ ኣገር ተወላጆች ጽሕፈት ቤት ወይ ደግሞ እርስዎን የስራ ኣጥ ገንዘብ ለመስጠት 
ሓላፊነት ባለው ጽሕፈት ቤት ይሰጥዎታል። በኣጠገብዎ የሚገኙትን የኮርስ ኣቅራቢዎች እንደዚሁም እርስዎን 
የሚመለከተው የኣከባቢው የፌደራላዊ ጽሕፈት ቤት በሚቀጥለው በሚቀጥለው የኢንተርኔት ኣድራሻ ያገኛሉ

እባክዎን በኣንድ በተጠቀሰልዎት ቦታ ለኣንድ የመዋሃድ ኮርስ ይመዝገቡ እንደዚሁም የፈቃድ ማረጋገጫ ወረቀት እዛ 
ያቅርቡት። ለርስዎ ኣንድ የተወሰነ ቦታ ያልተጠቀሰልዎት ከሆነ፣ በተቻልዎት መጠን ፈጠን ብለው በኣንድ እርስዎ 
በመረጡት ኮርስ ኣቅራቢ ተቋም ይመዝገቡ። በሚላክልዎት የፈቃድ ማረጋገጫ ወረቀት ላይ „የመሳተፍ ፈቃድ ወረቀት 
ወይ ደግሞ የመሳተፍ ግዴታ ወረቀት የሚያገለግለው እስከ…“ ኣንድ ዕለት የሰፈረ ከሆነ፣ እዚህ እስከተጠቀሰው ዕለት 
ድረስ በኣንድ የመዋሃድ ኮርስ በሚያቀብ ተቋም ወይ ደግሞ ለርስዎ በተጠቀሰው ቦታ መመዝገብ ይችላሉ ወይ ደግሞ 
ኣለብዎት። 

ፌደራላዊ ጽሕፈት ቤት የርስዎን በጊዜ በኮርሱ መሳተፍዎን ለማረጋገጥ ብሎ ወደ ኣንድ ኮርስ ኣቅራቢ ተቋም ሊልክዎት 
ይችላል። 

ኮርስ ኣቅራቢው ተቋም የሚቀጥለው ትምህርት መቸ እንደሚጀምር እርስዎን ማሳወቅ ኣለበት። ኮርሱ እርስዎ 
ከተመዘገቡበት ጊዜ በኋላ ስድስት ሳምንታት ባልሞላው ጊዜ ውስጥ መጀመር ኣለበት። በዚህ ወቅት ኮርስ የማይጀመር 
ከሆነ፣ የኮርስ ኣቅራቢው እርስዎን ማሳወቅ ኣለበት።

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


የመዋሃድ ኮርስን የሚመለከት በራሪ ጽሑፍ  የኢሚግሬሽንና የስደተኞች ፌደራላዊ ጽሕፈት ቤት 
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ከምዝገባው በኋላ፣ በርስዎ ሓልፊነት ምክንያት ቢዘገይ ኣንድ ዓመት ሳያልፍ የመዋሃድ ኮርሱን ያልጀመሩ ከሆነ ወይ 
ደግሞ ከኣንድ ዓመት በላይ ኮርሱን ካቋረጡ፣ የመሳተፍ ፈቃዱ እንደሚሰረዝ እባክዎን ያስተውሉ። 

ስርዓቱን የጠበቀ የኮርስ ተሳታፊነት

የመዋሃድ ኮርሱን ዓላማ ከግብ እንዲያደርሱ፣ ስርዓቱን ጠብቀው በኮርሱ መሳተፍ ኣለብዎት። ይህ ማለት፣ ኮርሱ 
እስኪያልቅ ድረስ እርስዎ በትምህርት ገበታው ሳያቋርጡ መገኘት ኣለብዎት እንደዚሁም የመጨረሻውን ፈተና መውሰድ 
ኣለብዎት። እርስዎ ቀጥሎ ባለው ጊዜ የቋንቋ ትምህርት ሰዓታትን መድገም ከፈለጉ፣ ስርዓቱን ጠብቀው በትምህርቱ 
መሳተፍ ለርስዎ ኣስፈላጊ ነው። የርስዎ ፍላጎት ከሆነ፣ የኮርስ ኣቅራቢው ተቋም፣ ስርዓቱን ጠብቀው የተሳተፉ እንደሆኑ 
በጽሑፍ ማረጋገጫ ሊሰጥዎት ይችላል።     

የልጆች እንክብካቤ 

የመዋሃድ ኮርሱን ለመማር የልጆች እንክብካቤ የሚያስፈልግዎት ከሆነ፣ እባክዎን ከኮርስ ኣቅራቢዉ ተቋም ጋር 
ይነጋገሩ። ተቋሙ ስላለው የልጆች እንክብካቤ ኣማራጭ መረጃ ይሰጥዎታል።   

የኮርስ ኣቅራቢ መቀየር 

የኮርስ ኣቅራቢ ተቋሙን መቀየር የሚቻለው በመሰረቱ ኣንድ የትምህርት ክፍል ከተጠናቀቀ በኋላ ብቻ ነው። መቀየር 
የሚቻለው ልዩ የሆነ ሁኔታ ሲኖር ብቻ ነው፣ በተለይም የቤት መቀየር ጉዳይ ሲኖር፣ በግማሽ ጊዜና በሙሉ ጊዜ ኮርስ 

መሃል መቀያየር ሲኖር፣ የልጆች እንክብካቤ ለማስቻል ወይ ደግሞ ኣንድ የሙያ ትምህርት ወይ ደግሞ ስራ መጀመር 
ኣንድ የኮርስ ክፍል ከተጠናቀቀ በኋላ ይቻላል።   

በሌላ ምክንያት ከቀየሩ፣ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያልጎበኙዋቸው የኮርስ ክፍሉ የትምህርት ሰዓታትን ያጡዋቸዋል።    

የተፈቀደ መቀየር የተደረገ ከሆነ፣ ኮርሱን የሚያቀርበው ተቋም የፈቃድ ማረጋገጫ ወረቀቱን መልሶ መስጠት ኣለበት። 

የመዋሃድ ኮርስ ዋጋ 

ኮርስ ለሚያቀርበው ተቋም ለያንዳንዱ የትምህርት ሰዓት 2,29 ኦይሮ መክፈል ኣለብዎት። ይህ ክፍያ እያንዳንዱ 100 
የትምህርት ሰዓታት ያለው የትምህርት ክፍል ከመጀመሩ በፊት እንደዚሁም የመተዋወቂያ ትምህርት ከመጀመሩ በፊት 
መከፈል ኣለበት። ትምህርት ሲሰጥ ሳይገኙ የቀሩ ከሆነ፣ ለነዚህ ላመለጥዎት ሰዓታት የከፈሉት ክፍያ ሊመለስልዎት 
ኣይችልም። እርስዎ ራስዎ የሚያገኙት ገቢ የሌለዎት ከሆነ፣ የርስዎን መተዳደርያ ለመሸፈን ግዴታ ያለበት ግለሰብ፣ 
እነዚህን ክፍያዎች መክፈል ኣለበት።

የስራር ኣጥ ገንዘብ II ተቀባይ ከሆኑ ወይ ደግሞ የህይወት ማቆያ እርዳታ (ማሕበራዊ እርዳታ) ተቀባይ ከሆኑ ወይ ደግሞ 
በሌላ ምክንያት የቁጠባ እጥረት ያለዎት ከሆነ፣ ከክፍያ ነጻ መሆን ይችላሉ። ከክፍያ ነጻ ለመሆን ከፈለጉ በጽሑፍ 
ኣከባቢዎን ለሚመለከተው፣ ለርስዎ ሓላፊነት ላለው ፌደራላዊ ጽሕፈት ቤት ማመልከት ኣለብዎት።

የገንዘብ እጥረት እንዳለብዎት የሚያረጋግጡትን ሰነዶች ኣያይዘው ያቅርቡ (ይህንን የሚመለከቱ የምስክር ወረቀቶች 
ቅጂ፣ ለምሳሌ የስራ ኣጥነት I እና II ክፍያ ውሳኔ፣ የማሕበራዊ እርዳታ፣ የመኖሪያ ቤት ገንዘብ፣ ለተማሪ የሚሰጥ 
እርዳታ፣ ለልጆች ተጨማሪ ድጎማ መግለጫ፣ ጥገኝነት ላመለከተ እርዳታ በሚያሰጥ ሕግ መሰረት የተደጓሚነት 
ማረጋገጫ፣ ከመዋእለ ሕጻናት ክፍያ ነጻ መሆን ማረጋገጫ፣ ከሜዲያ ክፍያ ነጻ መሆን የሚያረጋግጥ፣ የክልልዎ የመጓጓዣ 
ማሕበራዊ ቲኬት ወ.ዘ.ተ.)። እባክዎን ይሄንን ማመልከቻ በተቻልዎት መጠን በኮርስ መሳተፍ ከመጀመርዎ በፊት 
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ያቅርቡ። ማመልከቻውን ኮርሱን ከጀመሩ በኋላ ካቀረቡ፣ በመሰረቱ ከክፍያ ነጻ የሚሆኑት ወደ ኋላ ተመልሶ ትምህርት 
ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ኣይሆንም።

የስራ ኣጥ ገንዘብ II የሚቀበሉ ከሆነ እና ለዚሁ ሓላፊነት ካለው ጽሕፈት ቤት በኣንድ የመዋሃድ ኮርስ እንዲሳተፉ 
የተገደዱ ከሆነ፣ ክፍያውን ከመክፈል ነጻ ነዎት። ጉዳዩ እንደዚህ ከሆነ፣ ለፌደራል ጽሕፈት ቤቱ የክልሉ ቅርንጫፍ ጽሕፈት 
ቤት ማመልከቻ ማቅረብ ኣያስፈልግዎትም።

የመጓጓዣ ክፍያዎች 

የስራ ኣጥ ገንዘብ II የሚቀበሉ ከሆነ እና ለዚሁ ሓላፊነት ካለው ጽሕፈት ቤት በኣንድ የመዋሃድ ኮርስ እንዲሳተፉ 
የተገደዱ ከሆነ ወይ ደግሞ በፌደራሉ ጽሕፈት ቤት በኩል ከትምህርት ክፍያው ነጻ የሆኑ ከሆነ፣ የመዋሃድ ኮርስ 
ለመከታተል የመጓጓዣ ክፍያ ድጎማ ሊያገኙ ይችላሉ። ድጎማው የሚሰጠው ለያንዳንዱ የትምህርት ቀን በሚል 
ኣጠቃላይ መልክ ነው። ለዚሁ ቅድመ ሁኔታው ግን ትምህርት የሚሰጥበት ቦታ ከመኖሪያ ቤትዎ ቢያንስ የ 3 ኪሎሜትር 
ርቀት ያለው ከሆነ ነው። የመጓጓዣ ክፍያ ድጎማ ለማግኘት በሚመለከተው ለፌደራል ጽሕፈት ቤቱ የክልሉ ቅርንጫፍ 
ጽሕፈት ቤት ማመልከቻ ማቅረብ ኣለብዎት። ይሄንን በሚቀጥለው የኢንተርኔት ኣድራሻ ያገኛሉ፡

የቋንቋ ኮርስ ቢበዛ የ 300 የትምህርት ሰዓታትን መድገም 

የተወሰኑ ቅድመ ሁኔታዎች ሲኖሩ ኣንድ ጊዜ እስከ 300 የትምህርት ሰዓታት የቋንቋ ትምህርት መድገም ይችላሉ። ይሄንን 
ለማድረግ ግን ሙሉ በሙሉ ስርዓቱን ጠብቀው በቋንቋ ኮርሱ መሳተፍ ኣለብዎት፣ በመጨረሻም ኣንድ የቋንቋ ፈተና 
ማድረግ ኣለብዎት በዚሁም በቂ ያልሆነ የጀርመንኛ ቋንቋ ብቃት (የቋንቋ ደረጃ B1) ማረጋገጫ ማቅረብ ኣለብዎት።       

የመድገም የትምህርት ሰዓታት ለመሳተፍ ኣንድ ማመልከቻ ማቅረብ ያስፈልግዎታል። እባክዎን ይሄንን ማመልከቻ 
ለሚኖሩበት ኣከባቢ ሓላፊነት ላለው የክልሉ ፌደራላዊ ጽሕፈት ቤት ያቅርቡት።   

በኣንድ የመሰረተ ትምህርት ኮርስ የተሳተፉ ከሆኑ፣ በከፍተኛው የቋንቋ ኮርስ፣ የ 300 የትምህርት ሰዓታት የቋንቋ 
ትምህርት መድገም ለመቻል፣ ኣስቀድመው የቋንቋ ፈተና ማድረጉ ምንም ኣይስፈልግዎትም። 

የተከፈለው ክፍያ መልሶ መተካት 

እስከ 08.12.2007 ድረስ ባለው ግዜ በስኬታማነት የማጠናቀቂያውን ፈተና ያለፉ ከሆነ፣ የፌደራላዊ ጽሕፈት ቤት 
ከከፈሉት ክፍያ 50 % መልሶ ይከፍልዎታል። ይሁን እንጂ እንደዚህ የሚደረገው፣ ፈቃድ ማረጋገጫ ወረቀቱ 
ከተሰጠዎት ጀምሮ የመጨረሻው ፈተና እስካደረጉበት ጊዜ ሁለት ዓመት ያላለፈው እንደሆነ ብቻ ነው። ክፍያው መልሶ 
እንዲከፈልዎ፣ ለሚኖሩበት ኣከባቢ ሓላፊነት ላለው የክልሉ ፌደራላዊ ጽሕፈት ቤት ማመልከቻ ያቅርቡ። 

ተገዶ መሳተፍን የሚመለከት መረጃ

በውጭ ኣገር ተወላጆች ጽሕፈት ቤት ወይ ደግሞ ለስራ ኣጥ ገንዘብ II ሓላፊነት ባለው ጽሕፈት ቤት በኣንድ የመዋሃድ 
ኮርስ ለመሳተፍ የተገደዱ ከሆኑ፣ በተቻለዎት መጠን ፈጠን ብለው በኣንድ ኮርስ ኣቅራቢ ተቋም ለመዋሃድ ኮርስ 
መመዝገብ ኣለብዎት እንደዚሁም ስርዓቱን ጠብቀው መሳተፍ ኣለብዎት። 

ይሄንን ሳያደርጉ ቢቀሩ፣ በርስዎ ላይ ቀጥለው የተዘረዘሩትና ሌሎችም ኣሉያዊ ዉጤቶች ሊያስከትል ይችላል
• የመኖሪያ ፈቃድዎን የሚያራዝም ውሳኔ ላይ ሚና ሊጫወት ይችላል። 
• የማሕበራዊ እርዳታ ተቀባይ ከሆኑ፣ የሚቀበሉት እርዳታ ሊቀነስ ይችላል። 

https://bamf-navi.bamf.de/de/
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• ኣስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ፣ የውጭ ኣገር ተወላጆች ጽሕፈት ቤት፣ ለጠቅላላው የመዋሃድ ኮርስ የሚከፈለውን ክፍያ፣ 
መጠኑ ለእያንዳንዱ የትምህርት ሰዓት 2,29 ኦይሮ፣ ወዲያው ኣንድ ላይ እንዲከፍሉ ሊጠይቅዎት ይችላል። 

• የገንዘብ ቅጣት ሊወሰንብዎት ይችላል። 
 

ስርዓቱን ጠብቀው የመዋሃድ ኮርሱን የማይከታተሉ ከሆነ፣ ኮርስ ኣቅራቢው ተቋም ለውጭ ኣገር ተወላጆች ጽሕፈት ቤት ወይ 
ደግሞ ለስራ ኣጥ ገንዘብ II ሓላፊነት ላለው ጽሕፈት ቤት ማሳወቅ ኣለበት። 

ሌላ ማወቅ ያለብዎት ነገር

እዚህ የመረጃ ጽሑፍ ውስጥ የተጠቀሱ የማመልከቻ ፎርሙላዎችን ኮርሱን ከሚያቀርበው ተቋም፣ እርስዎን ከሚመለከት 
የውጭ ኣገር ዜጎች ጽሕፈት ቤት ወይ ደግሞ ከሚመለከተው የፌደራሉ የክልሉ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ያገኛሉ። ከዚህ 
በተረፈም እነዚሁን ፎርሙላዎች በሚቀጥለው የኢንተርኔት ገጽ ያገኛሉ

የርስዎን ማመልከቻዎች በፌደራላዊ ጽሕፈት ቤት ፖርታል በኩልም በዲጂታል መልክ ወደ ፌደራላዊ ጽሕፈት ቤት 
መላክ የሚችሉበት ኣማራጭ ኣለዎት። የሚቀጥሉት ማመልከቻዎች በዲጂታል መልክ ሊገኙ ይችላሉ

- በመዋሃድ ኮርስ የመሳተፍ ፈቃድ የማግኘት ማመልከቻ  
- ቢበዛ የ 300 የትምህርት ሰዓታት የቋንቋ ትምህርት ለመድገም ፈቃድ የማግኘት ማመልከቻ  
- ለመዋሃድ ኮርሱ ከሚከፈለው ክፍያ ነጻ ለመሆን ማመልከቻ 
- የመጓጓጃ ክፍያ ድጎማ እንዲፈቀድ እንደዚሁም የዕለታዊ ኣጠቃላይ ክፍያ ከፍ ያለ እንዲሆን ማስፈቀጃ ማመልከቻ 

- ለተከፈለው ክፍያ መልሶ የማስከፈል ማመልከቻ (50 %)

እዚህ ቀጥሎ ባለው የኢንተርኔት ኣድራሻ ወደ ኦንላይን የፌደራል ጽሕፈት ቤት ፖርታል ይገባሉ

የኦንላይን ማመልከቻን የሚመለከት ሁሉ ተጨማሪ መረጃዎች በዚህ ያገኛሉ

እባክዎን ከዚህ ውጭም በኢሚግሬሽን ኣማካሪዎች ጽሕፈት ቤት እንደዚሁም በወጣት ስደተኞች ኣገልግሎት 
የሚቀርቡትን ኣገልግሎት ያስተውሉ። እነርሱ በማመልከቻዎች ይረዳሉ፣ ጥያቄዎች ይመልሳሉ እንደዚሁም ላለዎት 
ችግሮች መፍትሔ ይፈልጋሉ እንደዚሁም ለርስዎ የሚስማማ የመዋሃድ ኮርስ በመፈለግ ይረዳሉ። የኢሚግሬሽን 
ኣማካሪዎች ጽሕፈት ቤት እና የወጣት ስደተኞች ኣገልግሎት በኣጠገብዎ የት እንደሚገኙ፣ እርስዎን ከሚመለከት ከውጭ 
ኣገር ተወላጆች ጽሕፈት ቤት ወይ ደግሞ ከክልሉ የፌደራል ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ወይ ደግሞ በሚቀጥለው ኢንተርኔት 
ሊያውቁ ይችላሉ

ይህ በራሪ ጽሑፍ በመዋሃድ ኮርስ ለመሳተፍ ለርስዎ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎች ይዟል። ተጨማሪ ጥያቄዎች ካለዎት 
ኮርሱን የሚያቀርብ ተቋም መልስ ሊሰጥዎት ይችላል።   

የመዋሃድ ኮርሱን በሚሳተፉበት ጊዜ እርስዎ ሕጋዊ የኣደጋ ኢንሹራንስ የለዎትም።  

በመዋሃድ ኮርሱ ውጤታማ እንዲሆኑ መልካም ምኞቴ ነው

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
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/

