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 (یوندی)همپ ونیدوره انتگراس یبرگه راهنما برا

اتباع بیگانه میباشند و هم چنین در دوره افرادی که حق شرکت در دوره را دارند و مهاجرین تازه وارد که موظف به شرکت برای 
 میباشند و مدتی طوالنی در آلمان زندگی میکنند. دوره که موظف به شرکت  (خارجیانی)

 

 عزیز، شهروندان

( حق یک بار شرکت در یک دوره انتگراسیون )همپیوندی( را دارید یا موظف به Aufenthaltsgesetzشما مطابق قانون اقامت ) 
 شرکت میباشید. 

 

 چیست؟( یوندی)همپ ونیدوره انتگراس

 آشنایی با محیطو دوره ساعت تدریس  600عمومی انتگراسیون )همپیوندی( متشکل است از دوره آموزش زبان شامل  دوره
 300ساعت تدریس است.  100و هر بخش دارای  چندین بخششامل  زبانآموزش . دوره ساعت تدریس 100شامل  )جهت یابی(

 است. آموزش زبان تکمیلیدوره  درسی بعدی واحد 300و  نامیده میشود پایهدوره واحد اول آموزش زبان، 

که شامل  برای صحبت کردن و نوشتن نیاز داریدگنجینه لغاتی را یاد میگیرید که در زندگی روزمره زبان،  آموزش در دوره
 . استدر محل کار، نوشتن نامه و تکمیل فرم  و با همسایگانگفتگو  ادارات،برقراری تماس با 

، فرهنگ و تاریخ معاصر نظام قانونیبا در اختیار شما قرار میدهد و زندگی در آلمان العاتی در باره اط، آشنایی با محیطدوره 
 آشنا میشوید. آلمان

مانند دوره های مخصوص زنان، والدین، نوجوانان و  وجود داردعالوه بر آن، دوره های انتگراسیون )همپیوندی( ویژه ای نیز 
سرعت یادگیری شما  اگر است. ساعت تدریس 1000شامل  بخوانند و بنویسند. این دوره ها به طور کاملاشخاصی که نمی توانند 

 تدریس به طول میانجامد.  ساعت 430که فقط  ، میتوانید در دوره فشرده شرکت کنیدباشدباال 

میگیرد تا روشن شود که بهتر است تعیین سطح آزمون از شما  ،قبل از شروع دوره آموزشی، برگزارکننده دوره آموزشیمؤسسه 
 شروع کنید. با کدام دوره آموزشی یا در کدام بخش از دوره 

 شرکت در آزمون نهایی 

 آشنایی در آزمون زبان ثابت کنید کهبتوانید اگر آشنایی با محیط. از آزمون زبان و آزمون پایان دوره متشکل است  آزمون نهایی
را با موفقیت  انتگراسیون )همپیوندی(موفق شوید، دوره آشنایی با محیط هم و در آزمون است کافی به زبان آلمانی در حد  اشم

 را دریافت میکنید.انتگراسیون )همپیوندی(" واهینامه دوره و در این صورت "گ پشت سر گذاشته اید

 . اهید کردگواهی اعالم نتیجه آزمون را دریافت خوفقط موفق نشوید، اگر 

 شرکت در آزمون نهایی رایگان است. 

 

 دوره انتگراسیون )همپیوندی(شرکت در  امتیازات

باشند. ، باید واجد شرایط خاصی اقامت دائم در آلمان حقد، برای دریافت نباشاتحادیه اروپا تبعه کشوری غیر از  کهانی خارجی
و شرایط زندگی اجتماعی و  قانونیاطالعات پایه ای در مورد نظام  دارا بودن یکی از این شرایط، آشنایی کافی به زبان آلمانی و

مضافاً به آنکه در صورت دوره انتگراسیون )همپیوندی(، واجد این شرایط خواهید بود.  آمیز تموفقی پایان. با استآلمان در 
 کنید.میتابعیت آلمانی را دریافت زودتر  ،تابعیت آلمانی درخواست

 موفقیتانس شمیشود و آلمان در   ندگی روزمرهباعث تسهیل زره انتگراسیون )همپیوندی( در دو آموختن زبان آلمانی، عالوه بر آن
 .بهبود میبخشدرا  در بازار کار
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 جهت شرکت در دوره انتگراسیون )همپیوندی(ثبت نام 

اداره اداره اتباع بیگانه )از را داشته یا موظف به شرکت در این دوره باشید،  انتگراسیون )همپیوندی(شرکت در دوره حق اگر 
بِِرشتیگونگزشاین )برگه مجوز ) کتبیتأییدیه  (Arbeitslosengeld II) دواری نوع کخارجیان( یا اداره مسئول پرداخت حق بیمه بی

nrerceseiuBihhcereB))  در  انتگراسیون )همپیوندی(کننده دوره رگزارب مؤسساتدریافت میکنید و به همراه آن، فهرست
 .را نیز دریافت میکنید نزدیکی محل سکونت خود

در صورتی  دهید.تحویل را  برگه مجوزو ه ذکر شده ثبت نام کنید در مؤسسجهت شرکت در دوره انتگراسیون )همپیوندی( لطفاً 
ثبت  در این مؤسسه را انتخاب ودوره آموزشی مؤسسه مشخصی قید نشده باشد، در اسرع وقت یکی از مؤسسات برگزارکننده  که

تعهد به شرکت برگه شرکت و یا مجوز برگه "یا برگه تعهد به شرکت در دوره، د رمحل  مجوزبرگه در در صورتیکه . نام نمائید
آموزشی  ید در یک مؤسسه برگزارکننده دورهاین تاریخ فرصت دار تاحداکثر باشد، ه شده تاریخی نوشت تا تاریخ ... اعتبار دارد"

 . ثبت نام کنید جهت شرکت در دوره انتگراسیون )همپیوندی(یا مؤسسه ذکر شده 

در ا یقین حاصل شود که شرکت در دوره، را تعیین کند ت یمشخص دوره آموزشی امکان دارد که اداره فدرال مؤسسه برگزارکننده
 اسرع وقت امکانپذیر است. 

پس از  باید به شما زمان پیش بینی شده شروع دوره را اطالع دهد. دوره باید ظرف شش هفتهآموزشی مؤسسه برگزارکننده دوره 
به شما اطالع باید آموزشی ره برگزار نشود، مؤسسه برگزارکننده دوهیچ دوره ای طی این مهلت ثبت نام شما شروع شود. اگر 

 شرکت در دوره را به شما بازگرداند.  برگه مجوز، باید مؤسسه قبلی آموزشی دوره هدر صورت تعویض مؤسسه برگزارکننددهد. 
را آغاز نکنید و یا  یوندی(انتگراسیون )همپلطفاً توجه بفرمائید که اگر به دالیل شخصی، حداکثر یک سال پس از ثبت نام، دوره 

در دوره انتگراسیون )همپیوندی( از اعتبار شما شرکت  مجوزبیش از مدت یک سال در شرکت شما در دوره آموزشی وقفه بیفتد، 
 ساقط خواهد شد. 

 

 آموزشیشرکت منظم در دوره 

 تا پایان دوره اً شرکت کنید. یعنی باید مرتب کالسهابه طور منظم درانتگراسیون )همپیوندی( الزم است برای دستیابی به هدف دوره 
های شرکت منظم در دوره آموزشی برای مواردی نیز اهمیت دارد که بخواهید کالسآزمون نهایی شرکت کنید. در و در کالسها 

تان مشرکت منظبنا به درخواست شما، ، دوره آموزشی تکرار کنید. مؤسسه برگزارکننده یزبان را در فرصت دیگرآموزش دوره 
 را به صورت کتبی تأیید میکند.در کالسها 

دوره آموزشی مؤسسه برگزارکننده  تعویضمؤسسه برگزارکننده فقط در پایان یک بخش از دوره ممکن است.  تعویضاساساً 
و  وقتتمام  به وقتمنحصراً به دالیل خاص و خصوصاً در صورت اسباب کشی به محل دیگر، تغییر یافتن دوره از حالت نیمه 

، پس از پایان یک بخش ، آغاز دوره آموزش فنی و حرفه ای و یا شروع به کارفراهم کردن امکان مراقبت از فرزندانبالعکس، 
 امکانپذیر است.  از دوره

 

 انتگراسیون )همپیوندی(هزینه کالس 

اید پیش از رقم بپرداخت کنید. این آموزشی برگزارکننده دوره مؤسسه یورو به  1.95باید رقمی به میزان برای هر ساعت درس 
در صورت غیبت در کالس، مبلغ پرداختی برای شود.  دوره آشنایی با محیط پرداخت  زاعتی و پیش اس 100شروع هر بخش 
در صورتی که شخصاً درآمد نداشته باشید، هزینه دوره بایستی توسط شخصی پرداخت شود که گردانده نمیشود. ساعات غیبت باز

 هزینه معاش شما را تأمین کند. موظف است 

اداره فدرال میتواند شما  به دلیل کم بودن درآمدتان، جهت پرداخت هزینه دوره آموزشی دچار مشکل جدی باشید،در صورتی که 
درخواست خود را به صورت باید ، هزینه دوره آموزشی. برای معافیت از پرداخت معاف کند یاز پرداخت هزینه دوره آموزشرا 

 (.فهرست نشانیها را مالحظه کنیدارائه دهید ) مسئول محل سکونتتانکتبی به اداره فدرال 

کمک هزینه  کاری نوع دو،استفاده از بیمه بی: گواهی مدارکی مانندکپی ) مالی خود را پیوست کنید رک مربوط به نیازالطفاً مد
پرداخت بر اساس قانون  یمبالغ افتیدراوالد، کمک هزینه  ،(بافوگوام دانشجویی ) ،مسکن، کمک هزینه معاش )سوسیال هیلفه(

، معافیت از پرداخت هزینه مهدکودک )کیتا(، معافیت از (Asylbewerberleistungsgesetz) متقاضیان پناهندگی معاش هزینه
کمک هزینه کودکان و  دریافت، محل سکونت دربلیت اجتماعی استفاده از ، (GEZ) استفاده از رسانه های جمعیهزینه پرداخت 

در  قبل از شرکتخود را حتی االمکان لطفاً درخواست ( و غیره(. SGB VIII)نوجوانان مطابق قانون امور اجتماعی، کتاب هشتم 
ه در صورتی که درخواست معافیت از پرداخت هزینه را در طول مدت شرکت در دوره آموزشی ارائ دهید.ارائه  دوره آموزشی

 کنید، اساساً امکان تأیید معافیت از پرداخت هزینه به صورت عطف به ماسبق وجود ندارد. 

اداره مسئول مربوطه شما را موظف به شرکت در دوره انتگراسیون )همپیوندی(  وچنانچه بیمه بیکاری نوع دو دریافت میکنید 
نموده است، به طور خودکار از پرداخت هزینه دوره آموزشی معاف میباشید. در این صورت نیازی به ارائه درخواست معافیت 
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 نیست. فدرال اداره منطقه ای از پرداخت هزینه دوره آموزشی به شعبه 

 کانمراقبت از کود

به مؤسسه لطفاً ( نیاز به مراقبت از فرزندانتان داشته باشید، یدر صورتی که برای شرکت در دوره انتگراسیون )همپیوند
از فرزندان در  مراقبتموجود برای مراجعه کنید تا این مؤسسه اطالعات الزم را در باره امکانات  دوره آموزشی برگزارکننده

 اختیار شما قرار دهد. 
 

 هزینه پرداخت شده ستردادا

صد هزینه پرداخت شده را ره فدرال میتواند پنجاه دراباشید، اد  با موفقیت گذرانده 8/12/2007 از تاریخرا پس  نهاییآزمون اگر 
، بیش و آزمون نهایی اولین مجوز شرکت در دورهن صدور فاصله زمانی بیبه شما بازگرداند که فقط در صورتی امکان دارد که 

 .ارائه دهید مسئول محل سکونتتانفدرال اداره  منطقه ای شعبهنباشد. برای استرداد هزینه باید درخواست خود را به از دو سال 

 

 آمدو  هزینه رفت

اداره مسئول مربوطه شما را موظف به شرکت در دوره انتگراسیون  و در صورتیکه بیمه بیکاری نوع دو دریافت میکنید
اداره فدرال شما را از پرداخت هزینه دوره آموزشی معاف کرده باشد، میتوانید جهت شرکت  )همپیوندی( نموده است و یا چنانچه

هر روز رفت  یبرا یت رقم کلبه صور نهیکمک هز نیادر دوره انتگراسیون )همپیوندی( کمک هزینه رفت و آمد دریافت کنید. 
سکونت شما  محل دوره آموزشی حداقل سه کیلومتر از محلبه شرطی که  همواره البته پرداخت خواهد شد یو آمد به دوره آموزش

فدرال مسئول محل اداره  منطقه ای شعبهرا به خواست خود ت کمک هزینه رفت و آمد، لطفاً دربرای دریاففاصله داشته باشد. 
 .خود ارسال کنیدسکونت 

 

 آموزش زبان تکمیلیدوره تکرار 

ساعت  300 حداکثر و یک بارنید که آشنایی کافی به زبان آلمانی دارید، میتوا کنید ثابتدر صورتی که در امتحان زبان نتوانید 
منظم در دوره به طور کامل و  به شرط آنکه و مجدداً به طور رایگان در آزمون نهایی شرکت کنیدزبان را تکرار آموزش 
 .یدزبان شرکت کرده باشآموزش 

 ، نیازی نیست که در آزمون زبان شرکت کرده باشید.داگر در دوره سوادآموزی شرکت کنی

ارائه اداره فدرال  مسئولرا به شعبه اید درخواست شرکت در این کالسها شرکت در کالسهای تکرار درس آموزش زبان ببرای 
 دهید. 

 بودن به شرکت تذکراتی در صورت موظف 

یا اداره مسئول بیمه بیکاری نوع دو شما را موظف به شرکت در دوره انتگراسیون  )اداره خارجیان( چنانچه اداره اتباع بیگانه
)همپیوندی( کرده باشد، باید در اسرع وقت جهت شرکت در دوره انتگراسیون در یک مؤسسه برگزارکننده دوره آموزشی ثبت نام 

 و به طور منظم در دوره شرکت کنید. 

 عواقب زیر را داشته باشد: از جمله مکن است برایتان در صورتی که این کار را انجام ندهید، م

 ر تصمیم گیری در مورد تمدید اجازه اقامت مؤثر باشد.ممکن است ب 

  مبلغ دریافتی شود. کاهشدریافت کنید، ممکن است باعث  معاش نهیهزکمک در صورتی که 

  یورو برای هر ساعت  1.95دوره آموزشی به میزان خارجیان( از شما بخواهد هزینه اداره ) بیگانه اتباعاحتمال دارد اداره
 پرداخت کنید.  یکجابه طور  انتگراسیون )همپیوندی( تدریس را پیشاپیش برای کل مدت دوره

  .ممکن است جریمه نقدی تعیین شود 

ید مراتب را در صورتی که به طور منظم در دوره انتگراسیون )همپیوندی( شرکت نکنید، مؤسسه برگزارکننده دوره آموزشی با
 خارجیان( یا اداره مسئول بیمه بیکاری نوع دو برساند. اداره ) بیگانهبه اطالع اداره اتباع 

 

 بدانید الزم استکه دیگری  موارد

، اداره اتباع بیگانه )اداره آموزشی را میتوانید از مؤسسه برگزارکننده دورهذکر شده در این برگه راهنما فرمهای درخواست  کلیه
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میتوانید فرمهای درخواست را دریافت کنید. همچنین  نیزمحل سکونتتان اداره فدرال مسئول منطقه ای شعبه  و مربوطه ان(خارجی
 بیابید.  www.bamf.deدر صفحه اینترنتی 

است. مؤسسه برگزارکننده ن )همپیوندی( شما در دوره انتگراسیو شرکت در مورد مهمترین اطالعاتبرگه راهنما در بردارنده 
 شما پاسخ دهد. سؤاالت به سایر ، میتواندآموزشی دوره

و دفاتر خدمات مهاجرت جوانان و نوجوانان نیز  مهاجرت نهیدفاتر مشاوره در زمعالوه بر آن لطفاً به امکانات ارائه شده توسط 
توجه کنید. این دفاتر به شما در ارائه درخواستها یاری میرسانند، به سؤاالت پاسخ میدهند، به مشکالت شما رسیدگی میکنند و 

دفاتر خدمات  و مهاجرت نهیدفاتر مشاوره در زمکنند. نشانی  جستجو شما را میتوانند دوره انتگراسیون )همپیوندی( مناسب
اداره  شعبات منطقه ای(، انمهاجرت جوانان و نوجوانان در نزدیکی محل سکونت خود را در اداره اتباع بیگانه )اداره خارجی
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