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لھجرة والالجئینلالمكتب االتحادي دورة االندماجورقة معلومات حول

دورة االندماجورقة معلومات حول

یقیمون في ألمانیا منذ الذینبالمھاجرین الجدد الذین یحق لھم حضور دورة االندماج أو ملزمین بحضورھا، وكذلك األجانب خاص 
فترة طویلة وملزمین بحضور دورة االندماج.

ن والمواطنات األعزاء،المواطنو

قانون اإلقامة المشاركة مرة واحدة في دورة االندماج.من حقكم أو من واجبكم وفقا ل

دورة االندماج؟ما ھي 

ساعة دراسیة. وتتألف دورة 100مدتھاساعة دراسیة، ودورة توجیھیة 600تتكون دورة االندماج العامة من دورة تشتمل على 
ساعة األولى اسم دورة اللغة األساسیة، أما 300الـساعة دراسیة. ویطلق على100اللغة من عدة وحدات تحتوي كل منھا على 

فتسمى دورة اللغة التكمیلیة.دراسیة التي تلیھاالساعة  300الـ 

تتعلمون في دورة اللغة المفردات اللغویة التي تحتاجونھا في حیاتكم الیومیة للحدیث والكتابة. ویدخل في ھذا التعامل مع السلطات 
ومل االستمارات.مع الجیران وزمالء العمل وكتابة الرسائل والتواصل

یاة في ألمانیا ومعرفة حول النظام القانوني والثقافة والتاریخ الحدیث أللمانیا.لكم الدورة التوجیھیة معلومات عن الحتوفر

والشباب وكذلك للمشاركین الذین ال یتقنون القراءة للسیدات وأولیاء األمورأیضا ھناك دورات اندماج خاصة، على سبیل المثال 
حضور الدورة مساعة دراسیة. أما إذا كنت ممن یتمیزون بسرعة التعلم، فیمكنك1.000والكتابة. وتتكون ھذه الدورات من 
ساعة دراسیة فقط.430التعلیمیة المكثفة، والتي تستمر لمدة 

بھا أوال.وندورة لتحدید الدورة المناسبة لك والوحدة التي ینبغي أن تبدأتقییما قبل بدء الجھة تقدیم الدوراتجرىت

االمتحان النھائيب االشتراك

یتم والدورة التوجیھیة. ویمكن اعتبار أنكم قد أتممتم دورة االندماج بنجاح ب واالختبار المرتبطیتألف االمتحان النھائي من اختبار اللغة 
الدورةاختبارمع ضرورة اجتیازمنحكم "شھادة دورة االندماج" إذا برھنتم في اختبار اللغة أنكم تتقنون اللغة األلمانیة اتقانا كافیا، 

التوجیھیة.
.حققتمونھالون فقط على وثیقة تؤكد النتائج التي وفي حال عدم اجتیازكم االختبارات بنجاح، فسوف تحص

  ي.مجانالنھائي متحان التقدم لال

المشاركة في دورة االندماجمزایا

في الحصول على حق اإلقامة حال رغبتھملالتحاد األوروبيغیر تابعمن بلد فرھا لدى المھاجرین القادمین اھناك شروط یجب تو
وني لنظام القانحول ااألساسیة باللغة األلمانیة ولدیھم المعلومات أن یكونوا ملمین بدرجة كافیةفي ألمانیا. ومن ھذه الشروط الدائمة

Kفرة إذا نجحوا في اجتیاز امتحان دورة االندماج. عالوة على ذلك، اھذه الشروط متووتعدواالجتماعي وظروف المعیشة في ألمانیا. 
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أرادوا ذلك.ما یتیح لھم الحصول على الجنسیة األلمانیة في فترة زمنیة أقصر إذا 

لیھم الحیاة الیومیة في یسھل عأللمانیة عن طریق دورات االندماجباللغة اإلمامفإن ما یحصل علیھ المھاجرون من  ،إضافة لكل ھذا
ویزید الفرص المتاحة لھم في سوق العمل.ألمانیا 

دورة االندماجالتسجیل في 

، إذا كان 2مخصصات البطالة ) من مصلحة األجانب أو من السلطات المسؤولة عن منح شھادة أحقیةستحصلون على تأكید خطي (
لجھات الدیكم حق في المشاركة أو كنتم ملزمین بالمشاركة في دورة االندماج. وفي الوقت نفسھ ستقدم لكم قائمة تحتوي على أسماء 

دورات االندماج القریبة من مكان إقامتكم.التي تقدم

یرجى التسجیل لدى الجھة المذكورة لكم من أجل االلتحاق بإحدى دورات االندماج وتقدیم شھادة األحقیة بزیارة الدورة لھا. إن لم یتم 
ذكر جھة معینة لكم، فإن من المرجو عندھا التسجیل في أسرع وقت ممكن لدى جھة تقدیم دورات تختارونھا أنتم. 

موعد للدورة حتىحتى ..."، فیجب علیكم التسجیل ساریةأو وجوب المشاركة أحقیةتحت: "حقیة شھادة األفإذا تم تحدید تاریخ في 
الدورات أو لدى الجھة التي ذكرت لكم.تقدیمأقصاه التاریخ المذكور لدى إحدى جھات 

راككم بالدورة في وقت قریب.من الممكن أن یقوم المكتب االتحادي بإرسالكم إلى جھة معینة لتقدیم الدورات وذلك من أجل ضمان اشت

.ھالبالتاریخ المحتمل لبدء الدورة. وتبدأ الدورة عادة في غضون ستة أسابیع من موعد تسجیلكم تخطركم جھة تقدیم الدورةویجب أن 
على جھة تقدیم الدورات القدیمة لم تكن ھناك دورة من المقرر أن تبدأ في غضون ھذه الفترة. نخبركم إتأن جھة تقدیم الدورةوعلى 

الدورة.جھة تقدیم أن تعید لكم شھادة األحقیة باالشتراك في حالة تغییر 

یرجى األخذ بعین االعتبار أن أحقیتكم باالشتراك بالدورة ستسقط إن لم تلتحقوا بدورة االندماج في غضون سنة واحدة من تاریخ 
م أو إن انقطعتم عن زیارة الدورة لمدة تزید عن عام واحد.التسجیل لھا على أقصى حد ألسباب عائدة إلیك

المشاركة النظامیة بالدورة

علیكم االلتزام بالمشاركة النظامیة في دورة االندماج لكي تتمكنوا من الوصول إلى ھدف الدورة. وھذا یعني حضوركم المنتظم 
الدورة مھمة أیضا بالنسبة لكم إذا أردتم إعادة حصص دراسیة من والمشاركة النظامیة فيومشاركتكم في االمتحان النھائي. للدروس

ذلك.بتأكیدا خطیا على مشاركتكم بالدورة إذا رغبتم تقدم لكم جھة تقدیم الدورةویمكن أن حصص الدورة اللغویة في وقت الحق.

 یكون ھذا التغییر ممكنا إال عند توفر ظروف ال یجوز بصفة مبدئیة تغییر جھة تقدیم الدورات إال بعد اختتام أحد مقاطع الدورة. وال
خاصة، ومن ھذه بوجھ خاص االنتقال إلى سكن آخر، أو التغییر بین دورات الدوام الجزئي ودورات الدوام الكامل، أو من أجل توفیر 

دورة.إمكانیة رعایة األطفال أو مباشرة تعلیم أو تدریب مھني أو االلتحاق بعمل ما بعد اختتام أحد مقاطع ال

تكالیف دورة االندماج

في بدایة كل وحدة الدورة. ویدفع ھذا المبلغ جھة تقدیمإلى ھذا المبلغ یسددولكل حصة دراسیة،یورو 1.95علیكم دفع مبلغ یعادل 
ال یمكن استرداد تكلفة ما فاتكم من ساعة دراسیة، وقبل الدورة التوجیھیة.100من وحدات الدورة، والتي تتكون كل منھا عادة من 

دم المعیشیة دفع تكالیف الدورة في حال عتغطیة نفقاتكمعن  ةالمسؤولالجھة ویتوجب على عنھا. تغیبكمالحصص الدراسیة في حال 
فر دخل خاص بكم.اتو

شكل ذلك صعوبة بالنسبة لكم بسبب إعفاؤكم من المساھمة في تكالیف الدورة إذا للمكتب االتحادي لشؤون الھجرة والالجئینیمكن
ویتوجب علیكم تقدیم طلب خطي لإلعفاء من الرسوم الخاصة بالدورة إلى المكتب اإلقلیمي التابع للمكتب االتحادي .المتدنيدخلكم 

لھجرة والالجئین (یرجى مراجعة قائمة العناوین).ل

، أو اإلعانات االجتماعیة، إو 2مخصصات البطالة مثل إخطار  ،الصلةصورة من الوثیقة ذات المالي (احتیاجكمإرفاق ما یثبت علیكم
معونة طالبي اللجوء أو اإلعفاء قانون اإلعانات بمقتضى ، أو المبلغ اإلضافي الخاص باألطفال، أو قرض الطالبإعانات اإلسكان، أو 

أو منح معونة األطفال لبطاقة االجتماعیة المحلیةأو ااإلذاعة والتلفزیونمن رسوم الحضانات النھاریة أو اإلعفاء من رسوم ترخیص 
متم إذا ق. یرجى منكم تقدیم طلب اإلعفاء قبل بدء الدورة، إذا أمكن.)وما إلى ذلكوالشباب بموجب القانون االاجتماعي الجزء الثامن، 

ة.تكالیف بأثر رجعي ابتداء من انطالق الدوربتقدیم الطلب أثناء الدورة، فإنھ لیس من الممكن عندھا مبدئیا الموافقة على اإلعفاء من ال
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، وكان المكتب المسؤول قد قام بإلزامكم بالمشاركة في دورة االندماج، عندئذ تعتبرون 2مخصصات البطالة إذا كنتم تحصلون على 
بع للمكتب تب اإلقلیمي التافي ھذه الحالة بتقدیم طلب إعفاء للمكأنتم لستم ملزمینمعفیین تلقائیا من المساھمة في تكالیف الدورة.

االتحادي.

رعایة األطفال

إذا كنتم بحاجة إلى رعایة لألطفال من أجل التمكن من زیارة إحدى دورات االندماج، یرجى التوجھ بھذا الخصوص إلى جھة تقدیم 
الدورة. ستقوم ھذه الجھة بتزویدكم بالمعلومات حول إمكانیات الرعایة المتوفرة.

الدورةتكالیفاسترداد 

من التكالیف المدفوعة للدورة في حالة مشاركتكم باالمتحان النھائي  بالمائة 50لھجرة والالجئین أن یعید لكم لیمكن للمكتب االتحادي 
أحقیتكم اإلصدار األول لشھادة ھذا جائزا إذا لم یمض أكثر من سنتین بین تاریخ ویعد.2007دیسمبر 8للدورة بنجاح ـ بعد تاریخ 

لھجرة لوحتى إتمام االمتحان النھائي. ویجب علیكم تقدیم طلب لدى المكتب اإلقلیمي التابع للمكتب االتحادي باالشتراك بالدورة
والالجئین حتى تتمكنوا من استعادة ما ذكر من التكالیف المدفوعة لرسوم الدورة.

السفرنفقات 

باالشتراك بإحدى دورات االندماج أو كان المكتب قد ألزمتكم الجھة المختصة بذلك وكانت2إذا كنتم تتلقون مخصصات البطالة 
االتحادي قد أعفاكم من دفع التكالیف، فإن من حقكم عندھا الحصول على مبلغ إضافي لتكالیف السفر إلى دورة االندماج. یتم منح ھذا 

رة. غیر أنھ یشترط ھنا دوما أن یكون مكان انعقاد الدورة واقعا على المبلغ اإلضافي على شكل مبلغ إجمالي لقاء كل یوم من أیام الدو
كم من شقتكم. علیكم من أجل الحصول على المبلغ اإلضافي الخاص بتكالیف السفر تقدیم طلب لدى الفرع اإلقلیمي 3األقل على بعد 

المختص التابع للمكتب االتحادي.

إعادة الدورة التكملیلیة للغة

ساعة  300إعادة ما یصل إلى فإن بإمكانكم عندھافي حالة عدم تمكنكم في اختبار اللغة من إثبات معرفة كافیة باللغة األلمانیة، 
من الضروري لیس . ولكن ھذا أیضا یتطلب منكم أن تكونوا قد انتظمتم في حضور الدروس. دراسة من دورة اللغة لمرة واحدة فقط

زیارتكم لدروة من دورات محو األمیة.حالة التقدم الختبار اللغة في 

علیكم تقدیم طلب إلى المكتب اإلقلیمي المسؤول التابع للمكتب االتحادي إذا رغبتم في إعادة الساعات الدراسیة.

بحضور الدورةاإللزامحول إرشادات 

االندماج، یتوجب دورة، بالمشاركة في 2البطالة مخصصاتفي حال إلزامكم من قبل مصلحة األجانب أو المكتب المسؤول عن 
حسب األصول.الدورات وحضور الدورة إحدى جھات تقدیمعلیكم التسجیل بأسرع وقت ممكن لدى 

من العواقب التي یمكن أن تنجم عن تخلفكم عن القیام بما ذكر ما یلي:

من الممكن أن یؤثر ذلك على تمدید التصریح باإلقامة الخاص بكم
المعونات االجتماعیة في حال تلقیكم لھایمكن أن تخفض
 دورةیورو لكل درس ل1.95من المحتمل أن تطالبكم مصلحة األجانب بالمساھمة في تكالیف دورة االندماج التي تعادل

.ودفعة واحدةاالندماج بالكامل مقدما 
قد تفرض علیكم غرامة مالیة

، في حال 2البطالة مخصصاتدفعصلحة األجانب أو السلطات المسؤولة عنالتي تشاركون فیھا بإعالم مجھة تقدیم الدورة لتزمت
حسب األصول.الدورة ب اشتراككمعدم 
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ما یتعین معرفتھ أیضا

اإلقلیمي المسؤولالفرعأو من دائرة األجانبأو الورقة من جھة تقدیم الدورةالمذكورة في ھذه النماذج یمكنكم الحصول على جمیع 
.www.bamf.de. إضافة لذلك یمكنكم الحصول على النماذج على الموقع التالي على اإلنترنت: التابع للمكتب االتحادي

دیم تقتحصلون على المزید من التفاصیل من جھة على أھم المعلومات المتعلقة بمشاركتكم في دورة االندماج. ھذه الورقةتشتمل 
الدورات.

یرجى االنتباه إلى العروض التي تقدمھا المكاتب االستشاریة المعنیة بشؤون الھجرة ومكاتب خدمات المھاجرین الشباب. ویمكن لھذه 
المكاتب مساعدتكم عند تقدیمكم للطلبات واإلجابة عن أسئلتكم ومعالجة مشاكلكم والبحث عن دورة االندماج المناسبة لكم. یمكنكم 

فة أماكن وجود المكاتب االستشاریة المعنیة بشؤون الھجرة ومكاتب خدمات المھاجرین الشباب القریبة من سكنكم عن طریق معر
المكتب المحلي لشؤون الھجرة أو المكتب اإلقلیمي المسؤول التابع للمكتب االتحادي لشؤون الھجرة والالجئین أو على الموقع التالي:

www.bamf.de

یرجى األخذ بعین االعتبار أنكم لستم مؤمنین ضد الحوادث أثناء زیارتكم لدورة االندماج.


