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ጽሑፍ ሓበሬታ ብዛዕባ መጸንበሪ ኮርስ

ንምስታፍ ፍቓድ ንዘለወን/ዎምን ንምስታፍ ንዝግደዳ/ዱ ናብዚ ሃገር ሓደሽቲ ዝመጻ/ጹን ከምኡ እውን ካብ 
ንውሕ ዝበለ እዋን ኣትሒዘን/ዞም ኣብ ጀርመን ንዝነብራ/ሩን ንምስታፍ ዝግደዳ/ዱን ወጻእተኛታት 

ዝኸበርክን/ ዝኸበርኩም ነበርቲ፣   

ብመንበሪ ሕጊ መሰረት ኣብ ሓደ ናይ መጸንበሪ ኮርስ ሓደ ጊዜ ንኽትሳተፋ/ፉ መሰል ኣለኩም ወይ ድማ ኣብዚ ኮርስ 
ንኽትሳተፋ/ፉ ትግደዳ/ዱ።  

ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዝምሃሩ ቆልዑ፣ መንእሰያትን ብጹሓት መንእሰያትን፣ ኣብ መጸንበሪ ኮርስ ክሳተፉ ኣይክእሉን 
እዮም።

መጸንበሪ ኮርስ እንታይ እዩ

እቲ ናይ መጸንበሪ ኮርስ ብሓፈሽኡ ክልተ ክፍሊ ኣለዎ፣ ናይ ቋንቋ ኮርስን መማእዘኒ ኮርስን እየን።    

ኣብቲ ናይ ቋንቋ ኮርስ ነቲ ኣብ ዕለታዊ ናብራ ንምዝራብን ምጽሓፍን ዘድልያኽን/ዘድልያኹም ቃላት 
ትመሃራ/ትመሃሩ። ምስኡውን ርክብ ምስ ሰብ ስልጣናት፣ ምስ ጎረባብቲን መሳርሕትን ንምዝራብን፣ ደብዳቤ ምጽሓፍን 
ፍሮሙላታት ምምላእን የካትት።

እብቲ መማእዘኒ ኮርስ ብዛዕባ ናብራ ኣብ ጀርመን ሓበሬታ ትረኽባ/ትረኽቡ ከምኡ ድማ ብኸፊሉ ብዛዕባ ሕጋዊ 
ስርዓት፣ ባህልን ናይ ቀረባ እዋን ታሪኽ ናይዚ ዓድን ፍልጠት ትቐስማ/ትቐስሙ። 

እቲ ሓፈሻዊ መጸንበሪ ኮርስ 600 ሰዓታት ትምህርቲ ዘለዎ ኮርስ ቋንቋን (ሓደ ናይ ትምህርቲ ሰዓት 45 ደቓይቕ እዩ 
ዝወስድ) ከምኡ ድማ 100 ሰዓታት ትምህርቲ መማእዘኒ ኮርስን ኣለዎ። ናይ ቋንቋ ኮርስ ሽዱሽተ ክፍልታት ዝሓዘ ኮይኑ 
ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ኮርስ 100 ሰዓታት ትምህርቲ ዘለዎ እዩ። እተን ናይ መጀመርታ 300 ሰዓታት ትምህርቲ መሰረታዊ 
ትምህርቲ ተባሂለን ዝጽውዓ ክኾና ከለዋ፣ እተን ዝቕጽላ 300 ሰዓታት ትምህርቲ ድማ ዝለዓለ ኮርስ ቋንቋ ተባሂለን እየን 
ዝጽውዓ።  

ፍሉይ ዝኾነ ኮርስ ምጽንባር እውን ኣሎ፣ ንኣብነት፣ ንደቀ ኣንስትዮ፣ ንወለዲ፣ ንመንእሰያትን ነቶም ብግቡእ ከንብቡን 
ክጽሕፉ ንዘይክእሉ ውልቀሰባትን። እዘን ኮርሳት 1000 እዋን ትምህርቲ እየን ዝወስዳ።  

ብጣዕሚ ቀልጢፍክን ትመሃራ/ቀልጢፍኩም ትመሃሩ፣ ኣብ ጽዑቕ ኮርስ ክትሳተፋ/ክትሳተፉ ትኽእላ/ሉ።

እቲ ናይ ምጽንባር ኮርስ ዘቕርብ ትካል፣ “ቀራቢ ኮርስ” ተባሂሉ ዝጽዋዕ፣ እቲ ኮርስ ቅድሚ ምጅማሩ ሓደ ናይ ምምዳብ 
ፈተና ከግብረክን/ከግብረኩም እዩ። በዚ ፈተና እስኽን/እስኹም ኣበየናይ ኮርስን ኣበየናይ ክፍልን እንተ ጀመርክን/ኩም 
ዝሓሸ ከም ዝኾነ የረጋግጽ። እዚ ናይ ምምዳብ ፈተና ካብ ክፍሊት ነጻ እዩ።



ጽሑፍ ሓበሬታ ብዛዕባ መጸንበሪ ኮርስ  ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽንን ስደተኛታትን 
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ኣብ ናይ መወዳእታ ፈተና ምስታፍ

እቲ ናይ መወዳእታ ፈተና ሓደ ናይ ቋንቋ ፈተናን ሓደ ኣብ መወዳእታ ናይ ምእዘና ኮርስ ዘሎ “ህይወት ኣብ ጀርመን” 
ዝበሃል ፈተናን ዘካትት እዩ። ኣብ እቲ ፈተና ቋንቋ ብቑዕ ክእለት ጀርመንኛ (ደረጃ ቋንቋ B1) ከተመስክራ/ክሩ እንተ 
ክኢልክን/ኩም ከምኡ ድማ ነቲ ፈተና “ህይወት ኣብ ጀርመን” እንተ ሓሊፍክን/ኩም፣ ነቲ ፈተና መጸንበሪ ኮርስ ብዓወት 
ፈጺምክን/ኩም ትበሃላ/ሉ። ድሕሪኡ “ናይ መጸንበሪ ኮርስ ምስክር ወረቐት” ትቕበላ/ሉ።      

በቲ ሓደ ወይ ድማ ብኽልቲኤን ፈተናታት ዕዉት ውጽኢት እንተ ዘየምጻእክን/ኩም፣ ውጽኢትክን/ኩም ዘለዎ ምስክር 
ወረቐት ትቕበላ/ሉ።  

ኣብ ናይ መወዳእታ ፈተና ምስታፍ ካብ ክፍሊት ነጻ እዩ።

ኣብ መጸንበሪ ኮርስ ብምስታፍ ዝርከብ ጥቕሚታት

ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ኣባላት ካብ ዘይኮና ሃገራት ዝመጻ/ጹ ወጻእተኛ ዜጋታት፣ ኣብ ጀርመን ዘይተገደበ መንበሪ ፍቓድ 
ክረኽባ/ቡ እንተደልየን/ዮም፣ ሓደ ሓደ ከማልእኦ/እዎ ዘለወን/ዎም ቅድመ ኩነታት ኣለዋ። ካብተን ክማልኣ ካብ ዘለወን 
ነገራት ብቑዕ ዝኾነ ምምላኽ ቋንቋ ጀርመንኛ ከምኡ ድማ መሰረታዊ ዝኾነ ፍልጠት ብዛዕባ ሕጋዊን ማሕበራዊን 
ስርዓታትን ኩነታት ህይወት ኣብ ጀርመንን ኣለዋ። ንመጸንበሪ ኮርስ ብዓወት ዝፈጸመ፣ ነዚ ቅድመ ኩነት የማልእ እዩ። 
ብጀክኡ እውን ምናልባሽ ኣቐዲምክን/ኩም ዜግነት ሃገር ክትረኽባ/ቡ ትኽእላ/ሉ። ካብኡ ሓሊፉ ኣውን እቲ ኣብዚ 
መጸንበሪ ኮርስ ዘጥረኽንኦ/ኹሞ ፍልጠት ቋንቋ ጀርመንኛ ነቲ ኣብ ጀርመን ዝህሉ ዕለታዊ ናብራኽን/ኩም የቕልል 
ከምኡ ድማ ስራሕ ንምርካብ ዕድልክን/ኩም ክብ ይብል።

ኣብ ቀራቢ ኮርስ ምምዝጋብ 

ኣብ ሓደ ናይ መጸንበሪ ኮርስ ንምስታፍ ዝተፈቐደልክን/ኩም እንተ ኾይኑ ወይ ድማ ትግደዳ/ዱ እንተ ኲንክን/ኩም፣ 
ነዚ ሓደ ናይ ጽሑፍ መረጋገጺ (ናይ ፍቓድ መረጋገጺ ወረቐት) ካብ ቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት ወይ ድማ ካብ እቲ 
ንስራሕ ኣልቦ ገንዘብ ሓላፍነት ካብ ዘለዎ ቤት ጽሕፈት ክትውሃባ/ቡ ኢኹም። ኣብ ጥቓኽን/ኹም ዝርከብ ኮርስ 
ቀረብቲን ዓዲ ኮርስን ከምኡ ድማ ንዓኽን/ኹም ዝምልከቶ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ኣብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ኢንተርኔት 
ትረኽባ/ቡ

ብኽብረትክን/ኩም ኣብ ሓደ ንዓኽን/ኹም ተጠቒሱ ዘሎ ቦታ ንሓደ መጸንበሪ ኮርስ ተመዝገባ/ቡ ከምኡ ድማ ነቲ ናይ 
ፈቓድ መረጋገጺ ወረቐት ኣብኡ ኣቕርባ/ቡ። ንዓኽን/ኹም ሓደ ዝተወሰነ ቦታ ዘይተጠቐሰ እንተ ኾይኑ፣ 
ብዝተኻእለክን/ኩም መጠን ቀልጢፍክን/ኩም ኣብ ሓደ እስኽን/ኹም ዝመረጽክንኦ/ኩሞ ቀራቢ ኮርስ ተመዝገባ/ቡ። 
ኣብቲ መረጋገጺ ኣብ ታሕተዋይ ወገን “እቲ ናይ ፈቓድ መረጋገጺ ወረቐት ዘገልግል ክሳብ ...” ሓደ ዕለት ሰፊሩ ዘሎ 
እንተ ኮይኑ፣ እንተ ደንጎኽን/ኹም ክሳብ እቲ ዕለት ኣብ ሓደ ኮርስ ቀራቢ ትካል ወይ ድማ ኣብቲ ንዓኽን/ኹም 
ዝተነገረክን/ኩም ኮርስ ቀራቢ ትካል ክትምዝገባ/ቡ ትኽእላ/ሉ ከምኡ እውን ኣለክን/ኩም።       

ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት፣ ትምህርቲ ብእዋኑ ከም ትጅምራ/ሩ ንምርግጋጽ ኢሉ ናብ ሓደ ኮርስ ቀራቢ ትካል 
ክሰደክን/ኩም ይኽእል እዩ። 

እቲ ትካል ትምህርቲ እቲ ዝቕጽል ትምህርቲ መዓስ ከም ዝጅመር ከፍልጠክን/ኩም ኣለዎ። እቲ ትምህርቲ ዝጅመረሉ 
ዕለት ካብ እቲ ትምዝገባሉ/ቡሉ ዕለት ኣትሒዙ ሹዱሽተ ሰሙን ክሓልፍ የብሉን። ኣብ ውሽጢ እዚ እዋን ትምህርቲ 
ክጅምር ዘይክእል እንተኾይኑ፣ እቲ ኮርስ ቀራቢ ትካል ከሕብረክን/ኩም ኣለዎ።

https://bamf-navi.bamf.de/de/
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ብናትክን/ኩም ሓላፍነት ምኽንያት ድሕሪ ዕለት ምምዝጋብ እንተደንጎኽን/ኹም ዓመት ከይሓለፈ ኣብ ሓደ ናይ 
ምጽንባር ኮርስ እንተ ዘይጀሚርክን/ኩም ወይ ድማ ካብ ዓመት ንላዕሊ ነቲ ትምህርቲ ምስታፍ ኣንተ ኣቋሪጽክን/ኩም፣ 
እቲ ናይ ምስታፍ ፍቓድ ከም ዝድምሰስ፣ ብኽብረትክን/ኩም ኣስተውዕላ/ሉ።

ስርዓቱ ዝሓለወ ተሳትፎ ኮርስ

ነቲ ናይ ምጽንባር ኮርስ ዕላማ ኣብ ሽቱኡ ንምብጻሕ ምእንቲ ክትክእላ/ሉ፣ ኣብቲ ትምህርቲ ስርዓት ሓሊኽን/ኹም 

ክትሳተፋ/ፉ ኣለክን/ኩም። እዚ ማለት፣ ክሳብ መወዳእታ ኮርስ ቀጻሊ ኣብ እቲ ኣስተምህሮ ክትርከባ/ቡን ኣብ 
መወዳእታ ከኣ ኣብ ናይ መወዳእታ ፈተና ክትሳተፋ/ፉ ኣለክን/ኩም። ኣብ ዝቕጽል እዋን እውን ነቲ ናይ ቋንቋ 
ትህምርቲ ክትደግማ/ሙ እንተ ደሊኽን/ኹም፣ ስርዓት ሓሊኽን/ኹም ኣብ ኮርስ ምስታፍ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ኮርስ 
ዝቕርብ ትካል፣ ድልየትክን/ኩም ምስ ዝኸውን፣ ስርዓት ሓሊኽን/ኩም ኣብ ኮርስ ከም ዝተሳተፍክን/ኩም መረጋገጺ 
ክህበክን/ኩም ይኽእል እዩ።

ምእላይ ቆልዑ

ኣብ መጸንበሪ ኮርስ ንምምሃር ምእላይ ቆልዑ ዘድልየክን/ኩም እንተ ኾይኑ፣ ብኽብረትክን/ኩም ንቐራቢ ኮርስ 
ተወከሳ/ሱ። እሱ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ምእላይ ቆልዑ ሓበሬታ ይህበክን/ኩም እዩ።

ምቕያር ቀራቢ ኮርስ

ትካል ቀራቢ ኮርስ ምቕያር ዝከኣል ብመሰረቱ፣ ሓደ ናይ ትምህርቲ ክፍሊ ምስ ተፈጸመ ጥራሕ እዩ። ምቕያር ዝከኣል 
እውን ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ኩነታት ክህሉ ከሎ እዩ፣ ንምሳለ ገዛ እንተተቐየረ፣ ኣብ ሞንጎ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ናይ ሙሉእ 
መዓልቲ ትምህርቲ ምቕይያር ምስ ዝህሉ፣ ቆልዑ ንምእላይ ወይ ድማ ድሕሪ ሓደ ክፍሊ ትምህርቲ ሙያ ወይ ድማ 
ስራሕ ንምጅማር እንተተሓሲቡ፣ ናይ ሓደ ኮርስ ክፍሊ ምስ ተወድኤ ይከኣል እዩ።

ብኻልእ ምኽንያት ምስ እትቕይራ/ሩ፣ ካብኡ ጀሚሩ ዘይተመሃርክንኦ/ኩሞ ሰዓታት ትምህርቲ ክትስእንወን 
ኢኺን/ኹም።  

ዝተፈቐደ ምቕያር ዝተገበረ እንተ ኾይኑ፣ እቲ ኮርስ ቀራቢ ትካል ነቲ ናይ ፍቓድ መረጋገጺ ፍቓድ ክመልሰልክን/ኩም 
ኣለዎ።

ናይ መጸንበሪ ኮርስ ዋጋ 

ነቲ ኮርስ ዝቅርብ ትካል ንነፍሲ ወከፍ ሰዓት ትምህርቲ 2,29 ኦይሮ ክትከፍላ/ሉ ኣለክንኩም። እዚ ክፍሊት ነፍሲ ወከፍ 
100 ሰዓታት ትምህርቲ ዘለዎ ክፍሊ ቅድሚ ምጅማሩ ከምኡ ድማ እቲ ትምህርቲ መማእዘኒ ቅድሚ ምጅማሩ ክኽፈል 
ኣለዎ። ካብ ትምህርቲ እንተ ኣብኲርክን/ኩም፣ ነቲ ዘብኮርክንኦ/ኩሞ ሰዓታት ዝተኸፈለ ክምለስ ኣይክእልን እዩ። 
ብውልቅኽን/ኹም ተእትዎኦ/ውዎ እቶት ዘይብልክን/ኩም እንተኾይኑ፣ እቲ ንመነባብሮኽን/ኹም ክሽፍን ዝግደድ 
ውልቀሰብ፣ ነዚ ክፍሊት ክኸፍል ኣለዎ።

ካብ ስራሕ ኣልቦ ገንዘብ II ወይ ድማ ካብ ሓገዝ መንበሪ (ማሕበራዊ ረድኤት) ገንዘብ ትረኽባ/ቡ እንተዄንክን/ኩም 
ወይ ድማ ብኻልእ ምኽንያት ቁጠባዊ ጸገም ዘለክን/ኩም እንተ ዂንክን/ ኩም፣ ካብ ክፍሊት ነጻ ክትኮና/ኑ ትኽእላ/ሉ። 

ካብ ክፍሊት ነጻ ንሙዃን ምስ እትደልያ/ዩ ብጽሑፍ ኣብ እቲ ንዓኽን/ኹም ሓላፍነት ንዘለዎ ናይ ከባቢ ፌደራላዊ ቤት 
ጽሕፈት መመልከቲ ክተቕርባ/ቡ ኣለክን/ኩም።

ናይ ገንዘብ ሕጽረት ከም ዘለክን/ኩም ዘረጋግጽ ሰነዳት ኣተሓሒዝክን/ኩም ኣቕርባ/ቡ (ቅዳሕ ናይተን ነዚ ዝምልከተን 
ምስክር ወረቓቕቲ፣ ንምሳለ ናይ ስራሕ ኣልቦ I ን II ውሳነ ምኽፋል፣ ማሕበራዊ ረድኤት፣ ናይ ገዛ ገንዘብ፣ መሃያ 
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ተመሃሮ፣ ተወሳኺ ክፍሊት ቆልዑ፣ ነመልከትቲ ቑዕባ ዝኽፈል ሕጊ መሰረት መረጋገጺ ክፍሊት፣ ካብ ምኽፋል መዋእለ 
ሕጻናት ነጻ ዝገብር፣ ንሜዲያ ካብ ምኽፋል ነጻ ዝገብር፣ ናይ ከባቢ ማሕበራዊ ቲኬት መጎዓዚ፣ ብማሕበራዊ መጽሓፍ 
ሕጊ III መሰረት ንቆልዑን መንእሰያትን ሓገዝ ዝተፈቕደ ወ.ዘ.ተ.)። ብኽብረትክን/ኩም ነዚ መመልከቲ ብዝተኻእለ 
መጠን ምስታፍ ኮርስ ቅድሚ ምጅማርክን/ኩም ኣቕርባ/ቡ። ነዚ መመልከቲ ትምህርቲ ድሕሪ ምጅማርክን/ኩም እንተ 
ኣቕሪብክን/ኩም፣ እቲ ካብ ምኽፋል ነጻ ምዃን ብመሰረቱ ካብ እቲ ኮርስ ዝተጀመረሉ እዋን ተመሊሱ ኣይትግበርን 
እዩ።

ናይ ስራሕ ኣልቦ ገንዘብ II ትቕበላ/ሉ እንተ ኲንክን/ኩም እሞ እቲ ነዚ ሓላፍነት ዘለዎ ቤት ጽሕፈት ኣብ ሓደ መጸንበሪ 
ኮርስ ንኽትሳተፋ/ፉ ዝተገደድክን/ኩም፣ ካብ ክፍሊት ነጻ ኢኽን/ኹም። እቲ ጉዳይ ከምዚ ምስ ዝኸውን፣ ናብ እቲ ናይ 
ከባቢ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ካብ ክፍሊት ነጻ ዘግብር መመልከቲ ምቕራብ ኣየድልን እዩ።   

ዋጋ መጎዓዚያ

ናይ ስራሕ ኣልቦ ገንዘብ II ትቕበላ/ሉ እንተ ኲንክን/ኩም እሞ እቲ ነዚ ሓላፍነት ዘለዎ ቤት ጽሕፈት ኣብ ሓደ መጸንበሪ 
ኮርስ ንኽትሳተፋ/ፉ ዝተገደድክን/ኩም ወይ ድማ ብፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ንኮርስ ካብ ዝኽፈል ክፍሊት ነጻ 
ዝኾንክን/ኩም እንተ ኲንክን/ኩም፣ ናብ መጸንበሪ ኮርስ መጎዓዚያ ዋጋ ደገፍ ክትረኽባ/ቡ ትኽእላ/ሉ። እቲ ደገፍ 
ዝወሃብ ንነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ተባሂሉ ብሓፈሻዊ መልክዕ እዩ። ናይዚ ደገፍ ቅድመ ኩነት ግን እቲ ቤት ትምህርቲ ካብ 
እቲ መንበሪ ገዛ ብውሑዱ 3 ኪሎሜተር ዝርሕቕ እንተኾይኑ እዩ። ነዚ ናይ መጎዓዚ ዋጋ ሓገዝ ንምርካብ ናብቲ ሓላፍነት 
ዘለዎ ናይ ከባቢ ቅርጫፍ ናይ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ሓደ መመልከቲ ክቐርብ ኣለዎ። ነዚ ኣብ ዝስዕብ ኣድራሻ 
ኢንተርኔት ትረኽባ/ቡ 

እንተበዝሐ 300 ሰዓታት ትምህርቲ ኮርስ ቋንቋ  ምድጋም

ዝተወሰኑ ቅድመ ኩነታት ምስ ዝህልዉ ሓደ ጊዜ ክሳብ 300 ሰዓታት ትምህርቲ ዝኾነ ኮርስ ቋንቋ ክትደግማ/ሙ 
ትኽእሉ። ነዚ ንምግባር ሙሉእ ብሙሉእን ስርዓቱ ዝሓለወን ተሳትፎ ኣብ ኮርስ ቋንቋ ዝተሳተፍክን/ኩም ክትኮና/ኑ 
ኣለክን/ኩም፣ ኣብ መወዳእታ እውን ሓደ ፈተና ቋንቋ ጌርክን/ኩም ብቑዕ ዘይኮነ ብቕዓት ቋንቋ ጀርመንኛ (ደረጃ ቋንቋ 
B1) መረጋገጺ ዘቕረብክን/ኩም ክትኮና/ኑ ኣለክን/ኩም።       

ኣብ ናይ ምድጋም ሰዓታት ትምህርቲ ንምስታፍ መመልከቲ ምቕራብ የድሊ እዩ። ብኽብረትክን/ኩም ነቲ መመልከቲ 
ኣብቲ ንኸባቢኽን/ኹም ሓላፍነት ዘለዎ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ኣቕርባ/ቡ።

ኣብ ኮርስ ትምህርቲ ፊደል ዝተሳተፍክን/ኩም እንተ ዂንክን/ኩም፣ ኣብ ዝለዓለ ኮርስ ቋንቋ፣ ነተን ናይ 300 ሰዓታት 
ትምህርቲ ምድጋም ንምኽኣል፣ ኣቐዲምካ ኣብ ፈተና ቋንቋ ምስታፍ ምንም ኣየድልን እዩ።

ነቲ ዝኽፈል ዋጋ ምምላስ 

ድሕሪ 08.12.2007 ኣብቲ ናይ መወዳእታ ፈተና ብዓወት ዝፈጸምክን/ኩም ኣንተ ዄንክን/ኩም፣ ፌደራላዊ ቤት 
ጽሕፈት 50% ናቲ ዝተኸፈለ ዋጋ ክመልሰልክን/ኩም ይኽእል እዩ። ነዚ ዋጋታት ከተምልሳ/ሱ ትኽእላ/ሉ ግን፣ እቲ 
ናይ መጀመርታ ናይ ተሳትፎ ፍቓድ ካብ ዝተዋህበሉ ዕለት ጀሚርክን/ኩም ክልተ ዓመት ከይመልኤ ከሎ ነቲ ናይ 
መወዳእታ ፈተና እንተ ተፈተንክን/ኩም ጥራሕ እዩ። ነቲ ዝተኸፈለ ዋጋ ንምምላስ ናብቲ ሓላፍነት ናብ ዘለዎ ቅርጫፍ 
ናይ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ሓደ መመልከቲ ክቐርብ ኣለዎ።

ተገዲድካ ምስታፍ ዝምልከት ሓበሬታ  

ብቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት ወይ ድማ በቲ ንስራሕ ኣልቦ ገንዘብ II ሓላፍነት ዘለዎ ቤት ጽሕፈት ኣብ ሓደ መጸንበሪ 
ኮርስ ንኽትሳተፋ/ፉ ዝተገደድክን/ኩም እንተ ዂንካን/ኩም፣ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍክን/ኩም ኣብ ሓደ ኮርስ 

https://bamf-navi.bamf.de/de/
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ቀራቢ ትካል ንሓደ መጸንበሪ ኮርስ ክትምዝገባ/ቡ ኣለክን/ኩም ከምኡ ድማ ስርዓት ሓሊኽን/ኹም ኣብቲ ኮርስ 
ክትሳተፋ/ፉ ኣለክን/ኩም።   

ነዚ ከይገበርክን/ኩም እንተ ተረፍክን/ኩም፣ ኣብ ልዕሌኽን/ኹም እዚ ስዒቡ ዘሎ ሳዕቤንን ካልእን ከኸትል ይኽእል
• ኣብ ልዕሊ መንበሪ ፈቓድ ዘናውሕ ውሳነ ተራ ክህልዎ ይኽእል።   
• ማሕበራዊ ረድኤት ትረኽባ/ቡ እንተ ዂንክን/ኩም፣ እቲ ሬድኤት ክንከ ይኽእል እዩ።   
• ኣድላዪ ኮይኑ ምስ ዝርከብ፣ ቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት፣ ንሙሉኡ ናይ መጸንበሪ ኮርስ ዝኽፈል ክፍሊት፣ መጠኑ 

ከኣ ንነፍሲ ወከፍ ሰዓት ትምህርቲ 2.29 ኦይሮ፣ ብሓደ ጊዜ ንኽትከፍላ/ሉ ክሓተክን/ኩም ይኽእል።
• ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ክውሰን ይኽእል። 

ኣብ መጸንበሪ ኮርስ ስርዓት ሓሊኽን/ኹም ዘይትሳተፋ/ፉ እንተ ዂንክን/ኩም፣ እቲ ኮርስ ቀራቢ ትካል ንቤት ጽሕፈት 
ወጻእተኛታት ወይ ድማ ናይ ስራሕ ኣልቦ ገንዘብ II ሓላፍነት ንዘለዎ ቤት ጽሕፈት ከፍልጥ ኣለዎ።   

ካልእ ክትፈልጥኦ/ጡዎ ዝግባእ ነገራት

ኩለን ኣብዚ ጽሑፍ ሓበሬታ ተጠቒሰን ዘለዋ ናይ መመልከቲ ፎርሙላታት ኣብቲ ኮርስ ዝቕርብ ትካል፣ ኣብ ናይ 
ናትኽን/ኹም ቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት ወይ ኣብቲ ንኸባቢኽን/ኹም ዝምልከቶ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ትርኽባ/ቡ። 
ብዝተረፈ ነዘን ፎርሙላታት ኣብ ዝስዕብ ናይ ኢንተርኔት ገጽ ትረኽባ/ቡ

ንመመልከቲኽን/ኹም ብናት ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ፖርታል መገዲ ብዲጂታል መልክዕ ናብ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት 
ንኽትልእካ/ኩ ትኽእላሉ/ሉ ኣማራጺ እውን ኣለክን/ኩም።

እዘን ዝስዕባ መመልከቲታት ብዲጂታል መልክዕ ክርከባ ይኽእላ
- ኣብ መጸንበሪ ኮርስ ንምስታፍ መፍቀዲ መመልከቲ  
- እንተበዝሐ ናይ 300 ሰዓታት ትምህርቲ ኮርስ ቋንቋ ንምድጋም መፍቀዲ አምመልከቲ  
- ንመጸንበሪ ኮርስ ካብ ዝኽፈል ክፍሊት ነጻ ንምዃን መመልከቲ  
- ናይ መጎዓዚ ዋጋ ሓገዝ ንኽፍቀድ ከምኡ ኣውን እቲ ናይ ዕለታዊ ሓፈሻዊ ክፍሊት ክብ ንኽብል መፍቀዲ መመልከቲ  
- ንኮርስ ዝተኸፈለ ክፍሊት ንኽምለስ መመልከቲ 

በዚ ስዒቡ ዘሎ ናይ ኢንተርኔት ኣድራሻ ናብ ኦንላይን ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ፖርታል ትኣትዋ/ዉ

ንኹለን ካልኦት ሓበሬታ ብዛዕባ ኦንላይን መመልከቲ ምቕራብ ኣብዚ ትረኽባ/ቡ

ካብኡ ወጻኢ እውን ብኽብረትክን/ኩም ነቲ ቀረባት ናይ ቤት ጽሕፈት ኣማኸርቲ ስደተኛታትን ኣገልግሎት መንእሰያት 
ስደተኛታትን ኣስተውዕላ/ሉ። እዚኣቶም መመልከቲ ብዝምልከት ይሕግዙ፣ ንሕቶታት መልሲ ይህቡ ከምኡውን ብዛዕባ 
ዝህልወክን/ኩም ጸገማት ይግደሱን መፍትሒ ክረኽቡ ድማ ይጽዕሩን፣ ንዓኽን/ኹም ዝሰማማዕ ኮርስ መጸንበሪ ይደልዩ። 

እዞም ቤት ጽሕፈት ኣማኸርቲ ስደተኛታትን ኣገልግሎት መንእሰያት ስደተኛታትን ኣብ ከባቢኽን/ኹም ኣበይ ከም 
ዝርከቡ ንምፍላጥ፣ ካብ ቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት፣ ካብ ናይ ከባቢ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ወይ ድማ ኣብ ዝስዕብ 

ኢንተርኔት ክትረኽባ/ቡ ትኽእላ/ሉ 

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/
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እዚ ጽሑፍ ሓበሬታ ንዓኽን/ኩም ኣብ መጸንበሪ ኮርስ ንምስታፍ ኣገዳሲ ሓበሬታ ሒዙ ኣሎ። ቀጸልቲ ሕቶታት ምስ 
ዝህሉ እቲ ኮርስ ቀራቢ ትካል ክመልሰልክን/ኩም ይኽእል። 

መጸንበሪ ትምህርቲ ክትመሃራ/ሩ ከለኽን/ኹም ሕጋዊ ናይ ሓደጋ ኢንሹራንስ የብልክን/ኩምን። 

ኣብ መጸንበሪ ኮርስ ዕውታት ንኽትኮኑ ንምነየልኩም


