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 نشرةٌ عن دورة االندماج 

 للملزمين بالمشاركة من 

 (، AsylGمن قانون اللجوء ) 1، الفقرة 55وفقًا للمادة لمدة معاملة الطلب  المؤقتة طالبي اللجوء الحاملين لتصريح باإلقامة •

 (، AufenthGمن قانون اإلقامة ) 3الجملة ، 2، الفقرة 60a( وفقًا للمادة Duldungاألجانب الحاملين لوثيقة إيقاف الترحيل ) •

 إيقاف الترحيلمن قانون اإلقامة باالقتران مع  3، الجملة 2، الفقرة 60aوفقًا للمادة لوثيقة إيقاف الترحيل األجانب الحاملين  •

، الفقرة 60dلغرض التوظيف وفقًا للمادة إيقاف الترحيل  من قانون اإلقامة أو  1، الفقرة 60cلغرض التأهيل المهني وفقًا للمادة 

 من قانون اإلقامة 1

 من قانون اإلقامة 5، الفقرة 25من قانون اإلقامة أو المادة  24األجانب الحاملين لتصريح باإلقامة المؤقتة وفقًا للمادة  •

 السيدات والسادة األعزاء، 

 اإلقامة ارتياَد دورةٍ لالندماج.يوجب عليكم قانون إعانات طالبي اللجوء باالرتباط مع قانون 

 ما دورة االندماج؟

 تتألف دورة االندماج العامة من شقين؛ دورة اللغة ودورة التوجيه.

التواصل مع السلطات والتحدث  بما في ذلك  ستتعلمون في دورة اللغة مصطلحاٍت ستحتاجونها في التحدث والكتابة في الحياة اليومية،

 مع الجيران وفي مكان العمل وكتابة الخطابات وملء االستمارات.

 حيث ستتعلمون عن النظام القانوني والثقافة والتاريخ الحديث للبالد.  تُطلعكم دورةُ التوجيه على الحياة في ألمانيا،

 100دقيقة( ودورة للتوجيه تضم  45)تستمر الوحدة التعليمية  وحدة تعليمية 600تتألف دورة االندماج العامة من دورة لغة تشمل 

ى أول  وحدة تعليمية. 100فصول لكٍل منها  6تتألف دورةُ اللغة من  وحدة تعليمية. وحدة تعليمية منها الدورةُ األساسية، بينما  300تُسمَّ

ى الوحداُت التعليمية الثالثمائة )  ( الالحقة بالدورة المتقدمة.300تُسمَّ

 ما توجد أيًضا دورات اندماج خاصة، للسيدات وأولياء األمور وصغار السن ولألفراد الذين ال يقرأون ويكتبون بصورة صحيحة.ك

 وحدة تعليمية.  1,000تستغرق هذه الدورات 

 إذا كانت لديكم القدرة على التعلم السريع بصورة خاصة، يمكنكم االلتحاق بإحدى الدورات المكثفة.

المؤسسة التي ستتولى تنفيذَ دورات االندماج، ما تُعرف باسم "الجهة المقدمة للدروة"، اختباًرا لتحديد المستوى قبل بدء  ستضع لكم 

 ويكون اختبار تحديد المستوى مجانيًا. تُحدَّد نتيجةً لذلك أفضُل دورةٍ وفصٍل يمكنكم البدء بهما. الدورة.

 النهائيالمشاركة في االختبار 

. إذا (Leben in Deutschland) من اختبار للغة واختبار في نهاية دورة التوجيه يسمى "الحياة في ألمانيا"النهائي يتألف االختبار 

( في اختبار اللغة واجتزتم اختبار "الحياة في ألمانيا"، تكونوا قد أنهيتم  B1أظهرتم كفاءةً في مهارات اللغة األلمانية )مستوى اللغة 

 ة االندماج. وتحصلون من ثم على "شهادة اجتياز دورة االندماج".بنجاح دور

 إذا لم تجتازوا أحد االختبارين أو كليهما، فستحصلون على شهادة بالنتيجة.

K وتكون المشاركة في االختبار النهائي مجانية. 
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 التسجيل في دورة اندماج لدى الجهة المقدمة للدورة

بأنكم ملزمون   -وفقًا لقانون إعانات طالبي اللجوء  -)شهادة االلتزام( من المكتب المعني بتقديم اإلعانات لكم ستتلقون تأكيًدا كتابيًا 

 بارتياد دورة لالندماج.

يرجى التسجيل لدى جهة مقدمة للدورة من   يرجى التسجيل لاللتحاق بدورة االندماج في المكتب المحدد لكم وتقديم شهادة االلتزام هناك.

ستجدون تاريًخا في شهادة االلتزام أسفل "االلتزام بالمشاركة ساٍر   كم في أسرع وقت ممكن، ما لم يُحدَّد موقٌع ُمعيٌَّن لكم.اختيار

 يجب عدم التأخر عن التسجيل في هذا التاريخ.  حتى...".

على الموقع    االتحاديالتابع للمكتب  يمكن العثور على الجهات المقدمة للدورات ومواقع الدورات في منطقتك والمكتب اإلقليمي المعني

 اإللكتروني:

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

 الدورة في الوقت بانتظام.قد يحدد لكم المكتُب االتحادي جهةً معينة مقدمة للدورة من أجل ضمان حضور 

وإن لم   وينبغي أن تبدأ الدورة خالل ستة أسابيع من تسجيلكم بها. يجب أن تخطركم الجهة المقدمة للدورة بالتاريخ المتوقع لبدء الدورة.

 تبدأ الدورة خالل هذه المدة، وجب أن تخطركم بذلك الجهة المقدمة للدورة.

ة ستنتهي إذا لم تبدأوا دورةَ االندماج في موعد ال يتجاوز عاًما واحًدا بعد التسجيل أو إذا قطعتم يرجى االنتباه إلى أن أهليتكم للمشارك

 اشتراككم في الدورة لمدة تزيد عن عاٍم واحد، وذلك ألسباب تقع في نطاق مسؤوليتكم. 

 الحضور المنتظم بالدورة

وهذا يعني حضور الصفوف التعليمية بانتظام  المرجو من دورة االندماج.ينبغي االنتظام في الحضور بالدورة من أجل تحقيق الهدف 

 سوف تؤكد الجهة المقدمة للدورة انتظامكم في الحضور كتابةً، إذا أردتم ذلك. حتى نهاية الدورة والمشاركة في االختبار النهائي.

 العناية باألطفال

وستبلغكم هذه الجهة  باألطفال حتى تتمكنوا من حضور دورة االندماج. يرجى إبالغ الجهة المقدمة للدورة إذا احتجتم توفير عناية

 بخيارات العناية المتاحة.

 تغيير الجهة المقدمة للدورة

ويكون التغييُر ممكنًا فقط في ظل ظروف خاصة،   ال يُسمح من حيُث المبدأ بتغيير الجهة المقدمة للدورة إال بعد نهاية فصل من الدورة.

االنتقال، أو التبديل بين الدورات بدوام جزئي وبدوام كامل، أو إلتاحة رعاية األطفال، أو لبدء تأهيٍل مهنّي أو عمل  وال سيما في حالة

 بأجر بعد االنتهاء من فصٍل دراسّي. 

 وعند التغيير ألّي سبٍب آخر، تفقدون الوحدات التعليمية التي لن تحضروها بالفصل الدراسي. 

 مسموح به، يجب على الجهة المقدمة للدورة إعادة شهادة األهلية إليكم. وفي حالة حدوث تغيير 

 تكاليف دورة االندماج 

 تكون المشاركة في الدورة مجانيةً بالنسبة لكم. 

 تكاليف السفر 

ى دورة يمكنكم بصفتكم متلقين بموجب قانون إعانات طالبي اللجوء، تلقي إعانة مالية من المكتب االتحادي مقابل تكاليف السفر إل

كم على األقل من  3ويتمثَّل شرُط الحصول على تلك اإلعانة المالية في وقوع محل تقديم الدورة على بعد  االندماج بناًء على طلب.

https://bamf-navi.bamf.de/de/
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يرجى إرسال الطلب إلى المكتب اإلقليمي التابع للمكتب االتحادي المعني بمكان  وتُمنح اإلعانة المالية على شكل مبلغٍ مقطوع. سكنكم.

 .navi.bamf.de/de/-https://bamf ويمكن االطالع على مثل هذه المكاتب عبر الموقع اإللكتروني:  .سكنكم

 وحدة تعليمية بحد أقصى من دورة اللغة  300إعادة 

يجب من أجل ذلك أن تكونوا قد شاركتم في دورة اللغة  وحدة تعليمية من دورة اللغة بشروٍط معينة.  300يمكنكم إعادة ما يصل حتى 

 (.B1ات اللغة األلمانية )مستوى اللغة ولم تظهروا كفاءةً في مهار النهائيبالكامل واختبار اللغة 

يرجى التقدم بهذا الطلب إلى المكتب اإلقليمي التابع للمكتب االتحادي المعني بمكان   ويلزم التقدُّم بطلٍب للمشاركة في ساعات اإلعادة.

 سكنكم.

دورة اللغة المتقدمة حتى تتمكنوا من إعادة الوحدة إذا كنتم تحضرون دورةً لمحو األمية، فلن تحتاجوا إلى إجراء اختبار اللغة قبل إعادة 

 (.300التعليمية الثالثمائة )

 ما يجب عليك معرفته غير ذلك أيًضا

يمكنكم الحصول على جميع نماذج الطلبات الواردة في هذه النشرة كذلك من الجهة المقدمة للدورة أو من دائرة شؤون األجانب أو من 

 كما يمكنكم أيًضا العثور على النماذج على الموقع اإللكتروني: ب االتحادي المعني بمكان سكنكم.المكتب اإلقليمي التابع للمكت

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

 كانية إرسال طلباتكم بصورةٍ رقمية إلى المكتب االتحادي عبر البوابة االتحادية. تتوفَّر لكم كذلك إم

 وتتاح لكم الطلبات التالية بصورةٍ رقمية:

 طلب القبول للمشاركة في دورة االندماج •

 وحدة تعليمية بحٍد أقصى من دورة اللغة  300طلب القبول إلعادة  •

 ذلك مبلغ يومي أعلى طلب صرف إعانة مالية لتكاليف السفر، بما في  •

 يمكنكم عبر الموقع اإللكتروني التالي الحصول على الطلبات اإللكترونية على البوابة االتحادية: 

Anträgen -Internetadresse zu den Online 

 يمكن العثور على جميع المعلومات اإلضافية عن تقديم الطلبات اإللكترونية على:

Antragstellung -Internetadresse zu Informationen zur Online 

سوف تساعدكم في   يرجى االنتباه، فضالً عن ذلك، إلى عروض مكاتب تقديم االستشارة للمهاجرين ومكاتب خدمات الهجرة للشباب.

يمكنكم معرفة أماكن وجود مكاتب تقديم   تقديم الطلبات وتجيُب عن األسئلة وتهتُم بمشاكلك ويمكنها البحث عن دورة اندماج مناسبة لكم.

ومكاتب خدمات الهجرة للشباب في منطقتكم، إما من دائرة شؤون األجانب الخاصة أو من المكاتب اإلقليمية   االستشارة للمهاجرين

 .navi.bamf.de/de/-https://bamf للمكتب االتحادي أو على الموقع اإللكتروني على

يمكنكم الحصول على إجابات على مزيٍد من األسئلة كذلك  تتضمن هذه النشرة أهم المعلومات بخصوص المشاركة في دورة االندماج.

 من الجهة المقدمة للدورة.

 ال يوجد، بموجب القانون، تأمين ضد الحوادث خالل ارتياد دورة االندماج.

 للجوء.وال يؤثر ارتياُد دورة االندماج على إجراءات طلب ا

https://bamf-navi.bamf.de/de/
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/
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 نتمنى لكم النجاح والتوفيق في ارتياد دورة االندماج.


