
 

 4لە   1  الپەڕەی

 نامیلکەی زانیاری سەبارەت بە خویل ئینتگراسیۆن 

 بۆ: 

 ( مۆڵەتی نیشتەجێبوونیان هەیە AsylGلە یاسای پەنابەری )  1بەشی   55  مادەیئەو پەناخوازانەی کە بەپێ ی  •

  دولدونگ( AufenthGلە یاسای نیشتەجێبوون ) 3ڕستەی   2بەشی   60a  مادەیئەو بیانییانەی کە بەپێ ی   •

(Duldung یان هەیە) 

یان هەیە و هەروەها بەپێ ی  دولدونگلە یاسای نیشتەجێبوون   3 ڕستەی  2بەشی  60a  مادەیئەو بیانییانەی کە بەپێ ی   •

یاسای  لە  1بەشی    60d  مادەیبۆ ڕاهێنانیان هەیە یان بەپێ ی   دولدونگلە یاسای نیشتەجێبوون    1بەشی    60c مادەی 

 بۆ دامەزراندنیان هەیە.   دولدونگ نیشتەجێبوون 

یاسای نیشتەجێبوون، مۆڵەتی   لە  5بەشی  25 مادەی ی یاسای نیشتەجێبوون یان  24ئەو بیانییانەی کە بەپێ ی بەشی  •

 نیشەجێبوونیان هەیە. 

 

 بەڕێز، 

 بۆ کۆچبەری و  
ی

ان بۆ بەشداریکردن لە خویل ئینتگراسیۆن لە نووسینگەی فیدراڵ ( داواکاری  BAMF) پەنابەرانتۆ دەتوانیت بۆ وەرگیی

 پێشکەش بکەیت. بۆ ئەنجایم ئەم کارە، دەبێت یەکێک لەم مەرجانەی خوارەوەت هەبێت: 

 تۆ پەناخوازیت و مۆڵەتی مانەوەت هەیە،   •

 یان

یاسای   لە 24 مادەی ت هەیە یان بەپێ ی دولدونگ یاسای نیشتەجێبوون  لە  3ڕستەی    2بەشی   60a مادەیبەپێ ی   •

 یاسای نیشتەجێبوون، مۆڵەتی مانەوەت هەیە.   ەل  5 شی ە ب  25  ەیمادنیشتەجێبوون یان  

بەریدا بۆ خویل  : گەر پێشیی لەکاتی داواکاری بۆ پەنابەری یان لەکاتی چاوپێکەوتێی شەخیس لە پڕۆسەی پەنا یتپێویستە ئاگادار ب

ان لە خولەکەدا داواکاری بکەیت.  اویت، ئەوا چییی پێویست نییە بۆ وەرگیی  ئینتگراسیۆن وەرگیی

ن، و گەنجە پێگەیشتووەکان کە هێشتا لە تەمەتی خوێندنگەی ئیجباری 
ی
منداڵ ی

ن، می 
ی
دان، ناتوانن لە خویل ئینتگراسیۆن  منداڵ

 بەشداری بکەن. 

 خویل ئینتگراسیۆن چییە؟ 

 خویل ئاساتی ئینتگراسیۆن لە دوو بەش پێکهاتووە، خویل زمان و خویل ئاشناکردن. 

ی ئەو وشانە دەتی کە بۆ قسەکردن و نووسیێی ڕۆژانە پێویستتە. ئەمەش بریتییە لە پەیوەندیکردن لەگەڵ   ی
لە خویل زماندا، فی 

 لەگەڵ هاوسێکان و لەسەر کار، نووسیێی نامە و پڕکردنەوەی فۆڕمەکان.   بەرپرسان، قسە و گفتوگۆ 

، کولتوور   خویل ئاشناکردن سەبارەت بە ژیان لە ئەڵمانیا ئاگات دەکاتەوە و زانیاریت پێدەدات. لەم خولەدا، دەربارەی سیستەیم یاساتی

 . ی دەتی
تەکە فی 

ی
ووی ئەم دواییانەی وڵ ی ی

 و می 

کاری   600خولێیک زمان بە   خویل ئاسایێی ئینتگراسیۆن لە  ی
کاری )هەر وانەیەیک فی  ی

خولەک دەخایەنێت( و لە خولێیک    45وانەی فی 

کاری، پێکهاتووە. خویل زمان لە شەش بەش پێکهاتووە و هەر بەشێک بریتییە لە    100ئاشناکردن بە  ی
کاری.    100وانەی فی  ی

وانەی فی 
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کارتی یەکەم پێ ی دەوترێت خویل سەرەیک و   300 ی
کارتی دواییش پێ ی دەوترێت خویل پێشکەوتووی زمان.   300وانەی فی  ی

 وانەی فی 

هەروەها خویل تایبەتێی ئینتگراسیۆن هەن، بۆ نموونە بۆ ژنان، باوک و دایکان، گەنجان و بۆ ئەو کەسانەی کە ناتوانن بە باشی  

کاری لەخۆدەگرن.  1000بخوێننەوە یان بنووسن. ئەم خوالنە  ی
 وانەی فی 

ا و زوو  ی
، دەتوانگەر خی  ی تی

 لە خولێیک چڕ بەشداری بکەی.  یتفی 

یت  «، پێش ئەوەی خولەکە دەست پێبکە ئەو ڕێکخراوەی کە خولەکاتی ڕاهێنان بەڕێوە دەبات، کە پێ ی دەوترێت »دابینکەری خول

ین خول و بەشی خول بۆ تۆ چییە.   تۆ تاقیکارییەک بۆ دیاریکردتی ئاست بۆ  بەڕێوە دەبات. ئەم تاقیکارییە دیارتی دەکات کە باشیی

 تاقیکارتی دیاریکردتی ئاست بەخۆڕاییە. 

 بەشداریکردن لە تاقیکارتی کۆتاتی 

ی »ژیان ی
، بریتییە لە تاقیکارییەیک زمان و تاقیکارییەک لە کۆتایێی خویل ئاشناکردن، کە پێ ی دەڵێ  ا«  یلە ئەڵمان تاقیکارتی کۆتاتی

(Leben in Deutschland (. گەر لە تاقیکارتی زماندا نیشاتی بدەی کە شارەزاییەکاتی زماتی ئەڵماتی )ئاسێی زمانێیB1  بەڕادەی )

 و لە تاقیکارتی »ژیان لە ئەڵمانیا« سەرکەوی، ئەوکاتە بە سەرکەوتووییەوە خویل ئینتگراسیۆنت تەواو کردووە. پاشان  
پێویست دەزاتی

 انامەی خویل ئینتگراسیۆن« وەردەگری. »بڕو 

 گەر لە یەکێک یان هەردوو تاقیکارییەکەدا سەرنەکەوی، گەواهێی ئەنجامەکانت وەردەگریت. 

 بەشداریکردن لە تاقیکارتی کۆتاتی تێچووی نابێت و بە خۆڕاییە. 

 و ناونووش لەالی دابینکەری
ی

ان لە خویل ئینتگراسیۆن لەالیەن نووسینگەی فیدراڵ  خول.  وەرگیی

ان بەتەواوی و بەڕووتی پڕ بکەرەوە. گەر ئەو ناونیشانەی کە داوتە بە ناوی خۆتەوە نییە، تکایە ناوی   تکایە داواکاری بۆ وەرگیی

،  خاوەنخانووەکە ی گەر وا نەبێت، ناردن و گەیاندتی    چونکە(« بنووسە، c/o)خانووی  لە بەشی »گەر دەشی  نابێت. ئەو   نامە مومکێی

ە بۆ ئەو ناونیشانەی تێیدا نوورساوە.  ی
 بەڵگەنامانەی کە لە داواکارییەکەدا هاتوون هاوپێچ بکە و پاشان بینی 

 بۆ کۆچبەری و پەنابەران، دەتوانێت داتا و زانیارییە  
ی

 دەکەیت کە نووسینگەی فیدراڵ
ی

ان، تۆ قبووڵ  داواکاری بۆ وەرگیی
بە واژۆکردتی

  بەڕێوەبردتی خویل ئینتگراسیۆن، کۆبکاتەوە، پێداچوونەوەی بەسەردا بکات و بەکاری بهێنێت. کۆکراوەکان بە مەبەسێی 

 ئەم داتایانە لەگەڵ ئەو زانیارییانەی کە لە تۆماری ناوەندتی بیانییەکان  
واژۆکەت هەروەها، لە کاتی پێویستدا، بەراوردکردتی

، لەخۆدەگرێت. پشکنینێک ئەنجام دەدرێت بۆ دڵن  ی یاسای    لە  1بەشی  55  مادەییابوون لەوەی کە ئایا بەپێ ی لەبەردەسێی

بووتی هەیە، یان    دولدونگیاسای نیشتەجێبوون  لە  3ستەی ، ڕ 2بەشی   60a مادەی نیشتەجێبوون مۆڵەتی مانەوە بووتی هەیە، بەپێ ی 

 یاسای نیشتەجێبوون مۆڵەتی مانەوە بووتی هەیە.  لە  5بەشی   25 مادەی یاسای نیشتەجێبوون یان   لە  24 مادەیبەپێ ی  

درێ  تۆ گەر   ڕاستکردنەوەیەک وەردەگر ، لە نووسینگەی فیدیتبۆ خویل ئینتگراسیۆن وەربگیی
 پشیی

ی
کە دەڵێت تۆ مافی  یت  راڵ

( » ی :»بڕوانامەی شیاوەتی ی
ئینتەرنێت    (. دەتواتی لەBerechtigungsscheinبەشداریکردن لە خویل ئینتگراسیۆنت هەیە. بەمە دەڵێ 

 لە  
ی

و لەڕێگەی ئەو لینکەی ژێرەوە، دابینکەراتی خول و شوێێی بەڕێوەچووتی خولەکان و هەروەها لقی بەرپرش نووسینگەی فێدراڵ

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

: گەر پێشیی لەکاتی داواکاری بۆ پەنابەری یان لەکاتی چاوپێکەوتێی شەخیس لە پڕۆسەی پەنابەری، بڕوانامەی شیاوەتیت بۆ   تێبیێی

ان لە خویل ئینتگراسیۆن داواکاری بکە   یت.  بەشداریکردن لە خویل ئینتگراسیۆن وەرگرتووە، ئەوا چییی پێویست نییە بۆ وەرگیی

انت بۆ خولەکە کەت  لە بڕوانامەی شیاوەتیدا ئەو ڕێکەوتەی کە دەرفەتە  تا ماوەی یەک ساڵ دەرفەتت هەیە.   دوای وەرگیی

تکایە لەو نووسینگەی کە بۆت دیاری کراوە ناونووش بکە و بڕوانامەی شیاوەتێی خۆت لەوێ   بەسەردەچێت تێیدا نوورساوە. 

پێشکەش بکە.  گەر هیچ نووسینگەیەیک تایبەت بۆ ئێوە دیاری نەکراوە، بە زووترین کات لە الی دابینکەرێیک خول کە خۆتان  

https://bamf-navi.bamf.de/de/
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 هەڵیدەبژێرن، ناونووش بکەن. 

ێت بۆ الی دانبیکەرێیک  بۆ دڵنیابوون لەوەی کە لەسەر کاتی خۆ  ی
 بتنی 

ی
یدا لە خولەکەدا بەشداری دەکەی، لەوانەیە نووسینگەی فێدراڵ

 خویل دیاریکراو. 

دەبێت تا شەش حەوتوو دوای ناونووسێی    خولەکەدابینکەری خول دەبێت پێت ڕابگەیەنێت کە خولەکە کەی بڕیارە دەست پێبکات. 

 ەڕێوە نەچێت و دست پێنەکات، دابینکەری خول دەبێت پێت ڕابگەیەنێت. تۆ دەست پێبکات. گەر لەم ماوەیەدا هیچ خولێک ب

تکایە ئاگادار بە کە گەر دوای ناونووسیکردن بە هۆی هەر شتێک کە لە ئەستۆی خۆت بێت، تا شەش مانگ خویل ئینتگراسیۆن  

اوبوونت بۆ بەشداریکردن  دەست پێنەکەیت یان بۆ ماوەی زیاتر لە یەک ساڵ بەشداریکردنەکەت بوەستێنیت و نەچیتەوە، شی

 بەسەردەچێت. 

 وپێک و گونجاو لە خولدا  بەشداریکردتی ڕێک 

بۆ ئەوەی بە ئامانجی خویل ئینتگراسیۆن بگەیت، دەبێت بە شێوەیەیک گونجاو و ڕێک و پێک تێیدا بەشداری بکەیت. ئەمەش بەو  

بیت و تاقیکارتی کۆتاتی ئەنجام بدەیت. گەر حەزت   وپێک لە خولەکەدا بەشدار مانایەیە کە تا کۆتایێی خولەکە بەشێوەیەیک ڕێک 

ڕاست دەکاتەوە. لێبێت، دابینکەری خولەکەت بەشداریکردتی ڕێک 
 وپێک و گونجاوی تۆ بەشێوەی نوورساو پشیی

 بەخێوکردتی منداڵ 

ولەکەوە. ئەوان  گەر لە بەشداریکردن لە خولێیک ئینتگراسیۆن ناچاری منداڵ بەخێوکەیت، تکایە پەیوەندی بکە بە دابینکەری خ

ادەگەیەنن.  ڕ ی
 بژاردەکان و ڕێکارەکاتی بەخێوکردتی منداڵت پی 

 گۆڕیێی دابینکەری خول 

گۆڕیێی دابینکەری خول زۆرتر تەنها دوای تەواوکردتی بەشێک لە خولەکە ڕێگەپێدراوە. دابینکەری خول تەنها لە بارودۆخی تایبەتدا  

خانوو، گۆڕیێی خویل تەواو وەخت بۆ نیوە وەخت یان بەپێچەوانەوە، لە دۆخی  دەکرێت بگۆڕدرێت، بەتایبەت لەکاتی گۆڕیێی 

 بەخێوکردتی منداڵ، یان بەشداریکردن لە دامەزراندن بۆ ڕاهێنان یان بۆ پارە  دوای تێپەڕاندتی بەشێک لە خولەکە. 

ێیتەوە، جەلەسەکاتی ئەو وانانەی بەشێک لە خولە  بەشدارتی تێدا ناکەیت،  گەر بە هەر هۆکارێیک تر بڕۆیت و بگواسیی
کە کە چییی

 لەدەست دەدەیت. 

ێتەوە بۆ تۆ.  ی
 گەر ڕێگەی گۆڕینت پێبدرێت، دابینکەری خول دەبێت بڕوانامەی شیاوەتی بنی 

 تێچووەکاتی خویل ئینتگراسیۆن 

 بەشداریکردن لە خولەکەدا بۆ تۆ تێچووی نییە و بەخۆڕاییە. 

 وچۆ تێچووەکاتی هات 

 بکەیت، دەتوانیت یارمەتییەک 
ی

وچۆ بۆ خویل ئینتگراسیۆن  بۆ تێچووەکاتی هات گەر داواکاری پێشکەشی نووسینگەی فیدراڵ

کیلۆمەتر لە خانووی تۆوە دوور بێت.    3وەربگریت. پێشمەرخی ئەم یارمەتییە ئەوەیە کە شوێێی بەڕێوەچووتی خولەکە دەبێت النیکەم 

 کە بەرپرش ناوچەی نیشتەجێبووتی  یارمەتییەکە بەسەریەکەوە و یەکجی  
ی

ە بۆ لقی نووسینگەی فێدراڵ ی
 دەدرێت. تکایە داواکارییەکە بنی 

نەت بە ناونیشاتی خوارەوە بدۆزیتەوە:  ی
  . https://bamf-navi.bamf.de/deتۆیە. دەتوانیت ئەو لقانە لەسەر ئینتی 

 وانەی خویل زمان  300زۆر  دووپاتبوونەوەی التی 

وانەی خویل زمان یەک جار دووپات بکەیتەوە. بۆ ئەم مەبەستە، پێویستە بە   300لە هەندێک بارودۆخی تایبەتدا، دەتوانیت تا 

https://bamf-navi.bamf.de/de/
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تەواوی بەشداریت لە خویل زمانەکەدا کردبێت، دوای ئەوە تاقیکارییەیک زمانت ئەنجام دابێت و نیشانت دابێت کە بەڕادەی پێویست  

 (. B1ێی زمانێی زماتی ئەڵماتی نازانیت )ئاس 

 کە  
ی

ەکاتی دووپاتبوونەو پێویستە. تکایە داواکارییەکە پێشکەش بکە بە لقی نووسینگەی فێدراڵ ی
داواکارییەک بۆ بەشداریکردن لە کاتژمی 

 بەرپرش ناوچەی نیشتەجێبووتی تۆیە. 

ەکە تاقیکارتی زمان ئەنجام وان  300گەر خەرییک خولێیک خوێندەواری تێدەپەڕێنیت، پێویست ناکات پێش لە دووپاتکردنەوەی 

 بدەیت.  

 دەتی  خی تر بزانیت؟ 

هەروەها دەتوانیت فۆڕیم هەموو ئەو داواکارییانەی کە لەم نامیلکەیەدا ئاماژەی پێکراوە لە دابینکەری خول، لە تۆماری ناوەندتی  

 کە بەرپرش ناوچەی نیشتەجێبووتی تۆیە، بەدەست  
ی

بهێنیت. هەروەها دەتوانیت ئەو  بیانییەکان یان لە لقی نووسینگەی فێدراڵ

 .  https://www.bamf.de/formulareفۆرمانە لەم وێبسایتەدا وەربگریت:  

 
ی

 فیدراڵ
ی

یت ،هەروەها دەتوانیت لەڕێگەی پۆڕتاڵ ی
ۆتی بنی  .   داواکارییەکانت بەشێوەی ئەلەکیی

ی
 بۆ نووسینگەی فیدراڵ

 : ی ۆتی لەبەردەسێی  داواکارییەکاتی خوارەوە بەشێوەی ئەلەکیی

ان لە خویل ئینتگراسیۆن  •  داواکاری بۆ وەرگیی

ان بۆ دووپاتکردنەوەی التی زۆر   •  وانەی خویل زمان 300داواکاری بۆ وەرگیی

 پارەیەیک ڕۆژانەی زیاتر داواکاری بۆ بڕەپارەی یارمەتێی تێچووەکاتی هاتوچۆ لەوانەش بڕە   •

: ییئەم لینکە ئینتەرنێت ی  ەی خوارەوە دەتبات بۆ سەر ئەو داواکارییە ئۆنالینانە کە لەسەر پۆرتایل فیدراڵیێی

  ن ینل ۆ ئ داواکارن   ۆ ب ت  ێرن ە نتیئ ن  شا یناون

 دەتوانیت هەموو زانیارییەیک تر سەبارەت بە داواکارییە ئۆنالینەکان لەم ناونیشانە ئینتەرنێتییەی خوارەوە بدۆزیتەوە: 

 ن ی نل ۆ ئ داواکارن   ر ەس ەل  یار یزان ۆ ب ت  ێرن ە نتیئ شان  یناون

. ئەوان بۆ   ی  کۆچبەرتی گەنجان لەبەردەسێی
 ڕاوێژکارتی کۆچبەری و هەروەها خزمەتەکاتی

هەروەها تکایە ئاگادار بە کە خزمەتەکاتی

مدانەوەی پرسیارەکان و حەلکردتی کێشەکانت یارمەتیت دەدەن و دەتوانن خولێیک گونجاوی ئینتگراسیۆن بۆ تۆ  
ی
داواکارییەکان، وڵ

 کۆچبەرتی گەنجان لە ناوچەکەتدا، لە تۆماری ناوەندتی  بدۆزنەوە. تۆ دەتوانیت شو 
 ڕاوێژکارتی کۆچبەری و خزمەتەکاتی

ێێی خزمەتەکاتی

 کە بەرپرش ناوچەی نیشتەجێبووتی تۆیە، یان لەسەر ئینتەرنێت بە ناونیشاتی  
ی

بیانییەکان یان لە لقی نووسینگەی فیدراڵ

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

ین زانیارییەکان سەبارەت بە بەشداریکردن لە خویل ئینتگراسیۆن بۆ تۆ لەخۆ دەگرێت. هەروەها   الپەڕەی زانیارییەکان، گرنگیی

م ب
ی
 داتەوە. دابینکەری خول دەتوانێت هەر پرسیارێیک تر کە ڕەنگە بۆت پێش بێت، وەڵ

 لە کاتی بەشداریکردن لە خویل ئینتگراسیۆن بەشێوەیەیک یاساتی بیمەی ڕووداوەکانت نابێت. 

 بەشداریکردن لە خویل ئینتگراسیۆن هیچ کاریگەرییەیک لەسەر پڕۆسەی پەنابەرییەکەت نییە. 

 ئێمە هیوای سەرکەوتنمان بۆ بەشداریکردنت لە خویل ئینتگراسیۆن هەیە. 

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

