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Fletëpalosje informimi për promovimin e gjuhës profesionale gjermane 

sipas ligjit të qëndrimit §45a 

 

Qëllimi i kurseve të gjuhëve profesionale është integrimi i shpejtë dhe i qëndrueshëm në tregun e 

trajnimeve ose punësimit. 

Në parim, ju keni mundësinë për të marrë pjesë në një kurs profesional të gjuhës nëse: 

 

• jeni nënshtetase e huaj ose nënshtetas i huaj në Gjermani ose 

• jeni qytetarë apo qytetar të Unionit ose 

• Si një gjermane ose një gjerman me prejardhje migracioni nuk keni aftësi të mjaftueshme të gjuhës 

gjermane për t'u integruar në tregun e trajnimeve ose punësimit. 

Cilat janë kurset e gjuhës profesionale? 

Në kurset e gjuhës profesionale, gjermanishtja mësohet në relacion me profesionin. Kurset e gjuhës 
profesionale ofrohen në formën e kurseve themelore (bazë) të gjuhës profesionale dhe kurse speciale 
të gjuhës profesionale. 

 

 Kurse themelore të gjuhës profesionale dhe kurse speciale të gjuhës profesionale 
Këto kurse përbëhen nga 400 deri në 500 orë mësimi dhe secila nga 45 minuta. Ky llojë i kurseve 
mund të kenë nivelin e synuar të gjuhës për A2, B1, B2 ose C1. Arritja e aftësive profesionale të 
gjuhës gjermane në një kontekst të përgjithshëm profesional, në një nivel specifik gjuhësor të 
synuar është fokusi i kurseve të gjuhës profesionale. Ju mësoni gjermanisht me elementë profes-
ionalë. Përveç gramatikës, fillimisht do të mësoni fjalorin që ju nevojitet në punën tuaj, në 
mënyrë që të mund të komunikoni me kolegë dhe mbikëqyrës dhe të kontaktoni klientët. 
 

 Kurse speciale profesionale: Procedura e udhëzimit / e njohjes specifike të lëndëve 
Këto kurse speciale ndërmjetësojnë gjermanishten profesionale në kontekstin e profesioneve ose 
profesioneve specifike. Në kurset speciale do të mësoni specifikisht nocione/shprehje profesio-
nale dhe gramatikën që ju nevojiten për orientimin tuaj profesional. Këto kurse përqendrohen në 
përmnajtjen e lëndëve dhe mjeteve gjuhësore që ju nevojiten për punën tuaj. 

E drejta (leja) për pjesëmarrje në kurse profesionale të gjuhës 

• e drejta e pjesëmarrjes përmes Agjencive të Punësimit (AA) ose Entit të Punësimit (JC) 

Ju mund të keni të drejtë për kurse profesionale të gjuhës nëse jeni 
- jeni e/i regjistruar për si e/i kërkues për trajnim profesional ose 
- jeni e/i regjistruar për kërkim pune ose 
- jeni e/i regjistruar si të papunë ose 
- jeni gjendeni në një trajnim ose një masë arsimore të mëtutjeshme të Agjencisë së Punësimit / Entit 
të Punësimit ose 
- pranoni asistencë sipas Librit të Dytë të Kodit Social 
 
Ju do të autorizoheni nga Agjensia përgjegjëse e Punësimit ose Enti i Punës që të merrin pjesë në një 
kurs profesional të gjuhës. 

Kjo ndodhë ose në formën e një autorizimi ose në formën e një detyrimi. Me autorizim / detyrim do të 
merrni një listë të kurseve filluese të gjuhës profesionale, në afërsi të vendbanimit tuaj (e ashtuquajtura 
shprehja KURSNET). Ju mund të regjistroheni tek një ofertues kursi sipas zgjedhjes suaj. 
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Nëse Enti për Punësim (JobCenter) lëshon të autorizimin, zakonisht nga Ju përmes një marrëveshje 
integrimi do kërkohet të merrni pjesë në kurs. 

 Leja për pjesëmarrje nga Zyra Federale për Migracionin dhe Refugjatët 
Në Zyrën Federale për Migracionin dhe Refugjatët, ju mund të parashtroni një kërkesë për të drejtën e 
pjesëmarrjes në kurs, nëse nuk jeni të regjistruar për trajnime, si kërkues pune ose të papunë dhe nuk 
merrni përfitime sipas Librit të Dytë të Kodit Social dhe 

- jeni të angazhuar me punë ose 
- Kërkoni një nivel gjuhe të caktuar si pjesë të njohjes së kualifikimit tuaj profesional të huaj ose për 
lëshimin e lejes profesionale ose  
- jeni duke absolvuar trajnim profesionale ose 
- dëshironi të përgatiteni për trajnim/shkollim profesional ose 
- si prind me leje qëndimi sipas § 45a paragrafi 2 fjalia 3 nr. 2 e AufenthG në lidhje me § 11 paragrafi 4 
fjalia 2 dhe 3 e SGB XII  
 
Do të merrni një leje me shkrim për të marrë pjesë. Në të njëjtën kohë, ju do të merrni gjithashtu një 
listë të ofertueseve të kursit të cilët së shpejti do të ofrojnë për një kurs të gjuhës profesionale gjermane 
pranë vendbanimit tuaj (shprehja KURSNET). Me lejën e pjesëmarrjes ju mund të regjistroheni tek një 
ofertues kursi sipas zgjedhjes suaj. 

 Periudha e vlefshmërisë së autorizimit/lejes 
Leja apo autorizimi juaj për një kurs profesional të gjuhës është e vlefshme për maksimum 3 muaj. Ju 
mund të regjistroheni vetëm për një kurs profesional tek një ofrues kursi brenda këtij afati të caktuar. 
Ju lutemi regjistrohuni sa më shpejt të jetë e mundur dhe parashtroni lejen tuaj origjinale tek ofertuesi 
i kursit. Nëse ju obligoheni që të merrni pjesë, afati me të cilin duhet të regjistroheni është më i shkurtër. 
Periudha në të cilën duhet të regjistroheni tek një ofertues i kursit është e shenuar në letërn obliguese 
të pjesëmarrjes. Vetëm në rastet, në të cilat kërkesa për pjesëmarrje është parashtruar jashte shtetit, 
vlen e drejta për pjesëmarrje si formë tranzitore 9 muaj. 

Tek ofertuesi i kursit 

Ofertuesi i kursit duhet t'ju tregojë përafërsisht fillimin e një kursi profesional të gjuhës. Kursi i gjuhës 
profesionale duhet të fillojë jo më vonë se katër javë pas regjistrimit tuaj. Nëse nuk ka kurs të gjuhës 
profesionale në këtë kohë, ju do të ndermjetësoheni tek një ofrues tjetër i kursit. Në këtë rast, ofertuesi 
i kursit duhet t’ua kthejë lejën origjinale të pjesëmarrjes. Ju këtë leje duhet t’ja parashtroni ofertuesit të 
ri të kursit. 

Ju lutemi gjithmonë sigurohuni që të jeni i/e arritshëm për ofertuesin e kursit dhe për Zyrën Federale. 
Nëse jeni shpërngulur, ju lutemi informoni për këtë menjëherë ofruesin tuaj të kursit. 

Pjesëmarrja e rregulltë në kurs 

Për të arritur qëllimin e kursit të gjuhës profesionale, Ju duhet të merrni pjesë rregullisht në mësim. Kjo 
do të thotë që ju të merrni pjesë rregullisht në mësim dhe të merrni pjesë në provimin e çertifikatës. 
Ndrrimi tek një një ofertues tjetër i kursit gjatë vazhdimësisë së kursit zakonisht nuk është i mundur. 
Pjesëmarrësi i kursit duhet të raportojë mungesat në Agjencinë e Punësimit ose në Entin e Punës. Nëse 
sëmureni, duhet të paraqisni një vërtetim mjekësor që nga dita e dytë e mungesës. 
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Tarifa/Kostoja 

Pjesëmarrja në një kurs të gjuhës profesionale është falas. 

Nëse jeni e/i punësuar dhe të ardhurat tuaja të taksuara vjetore janë më shumë se 20,000 € për përllo-
garitje individuale ose më tepër se 40,000 € për përllogaritje të përbashkëta me bashkëshortëb ose 
bashkëshortin tuaj, Ju duhet ta paguani një tarifë prej 2,42 € për orë mësimi tek ofertuesi i kursit. Ky 
kontribut paguhet para fillimit të një kursi profesional të gjuhës. Nëse keni munguar në mësim, atëherë 
Juve nuk do të t’ju rimbursohen kostot e orëve të mësimeve të humbura. 

Nëse jeni i punësuar, por nuk keni nevojë të paguani një tarifë në fillim të kursit dhe e anuloni kursin, 
ateherë Ju jeni i detyruar të paguani tarifën për të gjitha orët e mësimit. Vetëm nëse ndërprerja nuk 
është me fajin tuaj, kursi do të jetë falas. 

Rimbursimi i kontributit 
Nëse vërtetoni dhënien e provimit të certifikatës brenda dy viteve nga lëshimi i lejës apo autorizimit 
së pjesëmarrjes, BAMF do t'ju paguajë juve pas kërkesës suaj 50% të kostove të paguara. 

Shpenzimet e rrugës 

Nëse duhet Juve do t'ju jepet një subvencion i shumës së shpenzimeve të udhëtimit nëse merrni 
- Asistencë të Papunësisë I (SGB III) 
- Asistencë të Papunësisë II (SGB II - Kodi Social II) 
- Asistencë Sociale (ndihma sociale) (SGB XII) 
- Asistencë së mirëqenies së të rinjve (SGB VIII, në vend të përfitimeve sipas Ligjit për përfitimet e 
azilkërkuesëve)  
- Kontribute sipas Ligjit për përfitimet e azilkërkuesëve (AsylbLG) ose 
- asistencë për tranjimin profesional sipas § 56 SGB III. 
 
Sidoqoftë, parakushti për këtë është gjithmonë që vendi i mësimit të paktën të jetë 3 km larg nga ba-
nesa juaj (distanca më e shkurtër e ecjes). 
Sapo ta njoftoheni se kur filloni kursi i gjuhës profesionale, Ju mund të parashtroni një kërkesë për 
dhënien e shtesave për udhëtim përmes organizatorit apo ofertuesittëi kursit tek Zyra Federale. 
 

Kujdesi për fëmijët 

Nëse keni nevojë për ndihmë gjatë organizimit të kujdesit për fëmijë, ju lutemi drejtohuni tek organiza-
tori/ofertuesi i kursit. 

 

Pjesëmarrja në provim përfundimtare 

Të gjitha kurset e gjuhëve profesionale, me përjashtim të kurseve profesionale të gjuhëve për grupe 
veçuara të profesioni, përfundojnë me një provim përfundimtare, të ashtuquajturin provim të certifi-
katës. Nëse nuk e kaloni provimin e çertifikatës, keni mundësin që ta përsërisni testin edhe njëherë. 
Pjesëmarrja në provimin e certifikatës (gjithashtu përsëritja e njëhershme) është pa pagesë. 

 

Përsëritja e një kursi të gjuhës profesionale 

Ju mund ta përsërisni kursin e gjuhës profesionale njëherë nëse nuk keni qenë në gjendje të dëshmoni 
aftësi të mjaftueshme të gjuhës gjermane në testin përfundimtar dhe nëse nuk mund të pritet që të 
kaloni testin përfundimtar pa qenë e nevojshme që ta përsërisni kursin. Për përsëritjen e njëhershme 
të një kursi të gjuhës profesionale, Ju duhet të parashtroni një kërkesë të thjeshtë dhe të merrni një 
leje/autorizim të ri për pjesëmarrje nga nga JC / AA / BAMF. 
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Cfarë tjetër duhet të dini 

Të gjitha format e aplikimit të përmendura në këtë fletëinformuese Ju mund ti merreni nga organizatori 
i kursit, nga Agjensia juaj e Punësimit, nga Enti juaj për Punë ose nga faqja e internetit www.bamf.de. 
Për detaje të mëtejshme, ju lutemi kontaktoni organizatorin/ofertuesin e kursit. 


