إصدار مايو ٢٠٢١

دليل حول كيفية إيجاد دورات االندماج واللغة في المانيا

• ما هي دورات االندماج؟
-

دورات االندماج هي مزيج من دورات اللغة األلمانية والتوجيه في المانيا.
يتعلم المشاركون كيفية التعامل مع المكاتب اإلدارية في ألمانيا وكيفية كتابة رسائل البريد اإللكتروني
والخطابات وكيفية االستعداد لمقابالت العمل.
سوف تتعلم الكثير عن ألمانيا كدولة وتاريخها وثقافتها وسياستها.
تتكون دورة االندماج من  ٦٠٠ساعة من تعليم اللغة وحوالي  ٦٠ساعة من التوجيه.

لمن تلك الدورات؟
دورات االندماج ُمخصصة لجميع الوافدين
الجدد إلى ألمانيا الذين مهاراتهم في اللغة
األلمانية غير مناسبة للتعامل مع متطلبات الحياة
اليومية في ألمانيا.

• كيفية المشاركة في دورات اإلندماج
 بعد الحصول على تصريح اإلقامة الخاص بك من مكتب تسجيل الرعايا األجانب المقيمين في ألمانيا،سيتم إبالغك بما إذا كان مسمو ًحا لك أو مطلوب منك المشاركة في دورة االندماج في مدينتك الجديدة.
 لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع  Make it in Germanyأو موقع المكتب االتحاديللهجرة والالجئين
 ولمعرفة المزيد عن مكاتب الهجرة االستشارية في ألمانيا برجاء زيارة دليل موقع المكتب االتحاديللهجرة والالجئين
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•
-

األوراق المطلوبة:
للمشاركة في دورة االندماج ،تحتاج إلى شهادة تسمى "شهادة األهلية"Berechtigungsschein -
يتم اصدارها من مصلحة شئون األجانب المقيمين في ألمانيا ،حيث يمكنك التسجيل في دورة االندماج.
ضا بمعلومات حول مكان وجود الدورة التدريبية.
كما سيزودك المكتب أي ً
يتم تمويل دورات االندماج من قبل المكتب االتحادي للهجرة والالجئين .ومع ذلك ،ستحتاج إلى
المساهمة بـ  ١.٢٠يورو لكل ساعة من التدريس.
إذا نجحت في االختبار النهائي لدورة االندماج في غضون عامين ،فسيتم رد نصف مساهمتك.

شروط هامة:
 إذا كان مطلوبًا منك حضور دورة االندماج ،فيجب عليك حضور الدورة بانتظام واجتياز االختبارالنهائي ،بعد االنتهاء بنجاح ،ستحصل على شهادة "دورة االندماج" ،والتي ستساعدك على المطالبة
بالتجنس في ألمانيا بعد العيش سبع سنوات ألمانيا في ألمانيا ،بدالً من السنوات الثماني المعتادة.

• لمزيد من المعلومات عن دورات االندماج وكيفية االشتراك بها ،يمكنك مشاهدة الفيديو
التالي:

معلومات إضافية عن دورات االندماج:
ضا حضور دورة " اللغة األلمانية في العمل" ،والتي ستساعدك
 باإلضافة إلى دورة االندماج ،يمكنك أي ًعلى تحسين مهاراتك في اللغة األلمانية وتعليمك المفردات المستخدمة في مكان عملك.
 إذا كان لديك أطفال ،يمكنك إستخدام دورات مصممة لتلبية إحتياجات الشباب واألطفال ،حيث يتم تقديمدورات اللغة األلمانية لألشخاص من جميع األعمار.
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لمزيد من المعلومات:
 قم بزيارة موقع Make it in Germany مركز دعم الهجرة يساعدك في الخدمات المتنوعة في بحثك عن العمل+493018151111 :zav@arbeitsagentur.de
 لمعرفة معلومات تفصيلية حول الفرص المتاحة في كل والية في ألمانيا قم بزيارة موقع Make itin Germany
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