
تعلموا اللغة األلمانية!

دورة االندماج للمهاجرين والمهاجرات
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تنتهي الدورة اللغوية املقدمة بعد مرور 600 ساعة )أو 900 ساعة بحد أقصى في 

حالة االشتراك في دورات خاصة(.

في نهاية الدورة اللغوية األساسية يتم إجراء اختبار. ولكن في الدورة اللغوية املتقدمة 

التي تليها يتم توسيع مستوى املعرفة باللغة األملانية باإلضافة إلى تناول مواضيع 

جديدة. ومن أجل االستعداد الختبار اللغة النهائي، يتم إجراء اختبار قبل نهاية الدورة 

اللغوية املتقدمة. سوف تساعدكم نتيجة هذا االختبار على تقييم مستوى معرفتكم باللغة 

األملانية. 

يعقب انتهاء الدورة اللغوية دورة توجيه مدتها 100 ساعة. في حالة توفر املعرفة 

الكافية باللغة األملانية لديكم، فانه ميكنكم االشتراك في دورة التوجيه مباشرًة دون 

االشتراك في أية دورة لغوية قبل ذلك. 

وفي نهاية دورة االندماج، يتم إجراء اختبار نهائي يتكون من جزأين. حيث يتم التحقق 

من خالل اختبار اللغة عما إذا كان يتوفر لديكم معرفة كافية باللغة األملانية حتدثًا وكتابة 

أم ال. وفي اجلزء الثاني من االختبار يتم التحقق من األشياء التي تعلمتموها في دورة 

التوجيه. ميكنكم االشتراك في االختبار النهائي مرًة واحدة مجانًا. وفي حالة اجتيازكم 

للجزأين بنجاح سوف حتصلون على »شهادة إمتام دورة االندماج«. 

ميكنكم إعادة الدورة اللغوية املتقدمة )300 حصة دراسية( مرًة أخرى إذا ثبت 

من خالل االمتحان النهائي أنه ال يتوفر لديكم املعرفة الكافية باللغة األملانية 

)املستوى ب 1(. باإلضافة إلى ذلك، يتعني عليكم تقدمي طلب لدى أية جهة إقليمية تابعة 

للمكتب االحتادي للهجرة والالجئني. وفي هذه احلالة، ميكنكم أيضًا إجراء االختبار 

النهائي أيضًا بدون رسوم. 

كم تبلغ رسوم االشتراك في دورة االندماج؟ 

تتحمل جمهورية أملانيا االحتادية جزءًا كبيرًا من رسوم االشتراك في دورة 

االندماج. إال أنكم تلتزمون باالشتراك في دفع الرسوم )املساهمة في دفع 

الرسوم(. وبالتالي فإنكم ستدفعون لكل قسم بالدورة مدته 100 ساعة هذه الرسوم 

جلهة تقدمي الدورة مباشرًة، وذلك قبل بدء الدورة. 

بيد أنه ميكن إعفاؤكم من املساهمة في دفع الرسوم حتت ظروف محددة، وذلك في 

حالة حصولكم على إعانة بطالة 2 أو مساعدات للمعيشة أو إذا كنتم في ضيقة مادية 

ألسباب أخرى. وفي هذه احلالة، يتعني عليكم تقدمي طلب لدى أية جهة إقليمية تابعة 

للمكتب االحتادي للهجرة والالجئني. 

ال يجوز دفع الرسوم للعائدين من أصل أملاني.

وفيما يتعلق بطالبي وطالبات اللجوء مع منظور جيد للبقاء وباحلاصلني على وثيقة 

التساهل عمال باجلملة 3 من الفقرة 2 من املادة 60a من قانون اإلقامة وباحلاملني 

إجازة اإلقامة وفقا للفقرة 5 من املادة 25 من قانون اإلقامة فيتم إعفاؤهم من 

املساهمة في دفع الرسوم.  

وإذا اجتزمت اإلمتحان النهائي في خالل سنتني بنجاح – هذا يعني إثبات اإلملام 

باألملانية لدرجة املستوى ب1 – تستطيعون عن طريق تقدمي طلب استرجاع نصف 

املبلغ الذي دفعتموه كحصة من نصيبكم. يرجى تقدمي الطلب إلى جهة محلية تابعة 

ملكتب اإلحتاد للهجرة والالجئني. إليهم سلفًا، فإنه ال يتعني عليهم املساهمة في دفع 

الرسوم. 

فضاًل عن ذلك، فثمة إمكانية احلصول على كافة أو بعض مصروفات التنقل إلى دورة 

االندماج في حالة إعفائكم من دفع بعض الرسوم أو إذا كان يتعني عليكم االشتراك 

في أية دورة اندماج. من أجل ذلك  يرجى تقدمي الطلب إلى جهة إقليمية تابعة ملكتب 

اإلحتاد للهجرة والالجئني، جهة كهذه موجودة في كل مقاطعة. 

كيف يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات؟ 

بالنسبة لألجنبيات واألجانب:

لدى هيئة شؤون األجانب اإلقليمية التي جتدونها في مجلس املدينة أو البلدية أو إدارة 

املقاطعة، ولدى اجلهات االستشارية التابعة لدائرة استشارة املغتربني وكذلك لدى 

دائرات خدمات هجرة الشباب. 

بالنسبة ملواطني ومواطنات االحتاد األوروبي:

لدى مكتب االحتاد للهجرة والالجئني ولدى اجلهات اإلستشارية التابعة لدائرة 

استشارة املغتربني وكذلك لدى دائرات خدمات هجرة الشباب.

طالبو وطالبات اللجوء مع منظور جيد للبقاء واحلاصلون على وثيقة التساهل عمال 

باجلملة 3 من الفقرة 2 من املادة 60a من قانون اإلقامة واحلاملون إجازة اإلقامة وفقا 

للفقرة 5 من املادة 25 من قانون اإلقامة: 

ستحصلون على منشور واستمارة طاب عند تقدمي طلب اللجوء. فيما عدا ذلك ميكنكم 

احلصول على معلومات من نفس اجلهات التي يحصل عليها األجانب واألجنبيات 

ومواطنو ومواطنات االحتاد األوروبي.

بالنسبة للمهاجرين واملهاجرات من أصل أملاني:

لدى جهة االستقبال األولى للمهاجرين التابعة ملكتب االحتاد اإلداري أو لدى فرع 

فريدالند أو املساكن املؤقتة أو لدى اجلهة االستشارية املختصة  التابعة لدائرة 

استشارة املغتربني وكذلك لدى دائرات خدمات هجرة الشباب. 

وباإلضافة إلى شهادة األحقية، ستحصلون أيضًا على نشرة بحقوقكم وواجباتكم عند 

االشتراك في دورة االندماج عالوة على قائمة مبراكز تقدمي دورات االندماج املتواجدة 

بالقرب من مسكنكم. 

 ببإمكانكم احلصول على املعلومات أيضًا في اإلنترنت حتت عنوان املوقع
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دورة االندماج للمهاجرين والمهاجرات

ما المقصود بدورة االندماج؟

تعد دورة االندماج عبارة عن عرض مقدم للمهاجرين واملهاجرات املقيمني في أملانيا 

بصفة دائمة وال يتوفر لديهم إال معرفة بسيطة باللغة األملانية أو يفتقرون متامًا 

إلى املعرفة بها. ويتم تقدمي هذه الدورة لألطفال والشباب الذين ال يزالون ملتحقني 

باملدرسة. 

وتتكون دورة االندماج من دورة لغوية مدتها 600 ساعة ودورة توجيه مدتها 100 

ساعة. باإلضافة إلى دورة االندماج العامة يتم عرض دورات اندماج خاصة للنساء 

واآلباء والشباب واملهاجرين واملهاجرات الذين ال يتوفر لديهم القدرة الكافية على القراءة 

والكتابة. فإذا كنتم تعيشون في أملانيا منذ فترة طويلة ولكنكم ال تزالون غير قادرين 

على التحدث باللغة األملانية بصورة صحيحة، فانه يتم خصيصًا ولهذا الغرض بالتحديد 

تقدمي دورة خاصة. هذا وقد تستمر دورات االندماج اخلاصة حتى 1000 ساعة. أما 

إذا كنتم تتعلمون بسرعة، رمبا ألنكم قد تعلمتم على سبيل املثال لغة أجنبية أخرى من 

قبل، فيمكنكم في هذه احلالة االشتراك في دورة مكثفة مدتها 430 ساعة.

ما الذي تتعلمونه في الدورة اللغوية؟ 

سوف تتعلمون مفردات كافة املجاالت الهامة للحياة اليومية واحلياة املهنية. حيث تتناول 

هذه الدورة على سبيل املثال مواضيع مثل التسوق ووسائل املواصالت العامة واالتصال 

باملديريات والبحث عن مسكن وتنظيم وقت الفراغ مع األصدقاء واجليران باإلضافة 

إلى مواقف خاصة باحلياة اليومية. فضاًل عن ذلك سوف تتعلمون كيفية كتابة اخلطابات 

باللغة األملانية أو ملء االستمارات أو التحدث على الهاتف أو التقدم لوظيفة. كما أنكم 

ستتدربون على كيفية التعامل مع الكلمات التي تعرفونها أو الكلمات اجلديدة بالنسبة 

لكم بصورة صحيحة. وبالتالي سوف تتمكنون من التعامل باللغة األملانية بكل ثقة.  

ما الذي تتعلمونه في دورة التوجيه؟ 

سوف تتعرفون من خالل هذه الدورة على أملانيا كما أنكم ستحصلون على كافة 

املعلومات الهامة فيما يتعلق بالقوانني والسياسة واحلضارة والتاريخ احلديث لوطنكم 

اجلديد. وعالوة على ذلك سوف حتصلون على كافة املعلومات املتعلقة بحقوقكم 

وواجباتكم باإلضافة إلى املعلومات املتعلقة باحلياة اليومية في أملانيا والعادات 

والتقاليد والتعليمات واحلريات. وفي هذا الصدد تعتبر القيم التي ينطوي عليها النظام 

الدميقراطي في أملانيا هي إحدى املواضيع الهامة التي تتناولها هذه الدورة. فتتحدث 

الدورة مثاًل عن حرية األديان والتسامح واملساواة في احلقوق بني شرائح املجتمع 

املختلفة. 

من يمكنه االشتراك في هذه الدورات؟ 

األجانب واألجنبيات املهاجرين واملهاجرات حديثًا

إذا كنتم قد حصلتم على تصريح إقامة ألول مرة بعد 1 يناير )كانون الثاني( 2005 

وتعيشون في أملانيا بصفة دائمة، فيحق لكم من الناحية القانونية االشتراك في أية 

دورة اندماج. أما إذا كنتم ال جتيدون التواصل باللغة األملانية أو تفتقرون متامًا إلى 

معرفة كيفية التواصل باللغة األملانية فيتعني عليكم االشتراك في هذه الدورة. وسوف 

تصدر لكم هيئة شئون األجانب شهادة تثبت حقكم في االشتراك في الدورة. 

األجنبيات واألجانب الذين يعيشون في أملانيا منذ فترة طويلة باإلضافة إلى مواطنات 

ومواطني االحتاد األوروبي 

إذا كنتم تعيشون في أملانيا منذ فترة طويلة وبصفة منتظمة – بصفتكم أجنبيات أو 

أجانب – أو إذا كنتم مواطنات أو مواطنني تابعني لالحتاد األوروبي، ميكنكم أيضًا 

االشتراك في أية دورة اندماج. يتعني عليكم لهذا الغرض تقدمي طلب كتابي للحصول 

على تصريح باالشتراك في دورة االندماج. 

وميكنكم احلصول على هذا التصريح من أية جهة إقليمية تابعة للمكتب االحتادي للهجرة 

والالجئني حيث توجد هذه اجلهات في كل مقاطعة احتادية. كما ميكنكم أيضًا التوجه ألية 

جهة تقدمي دورات بالقرب منكم حيث ستساعدكم هذه اجلهة في تقدمي الطلب. 

ميكنكم احلصول على مناذج الطلب من هيئة شئون األجانب أو جهات تقدمي الدورات 

.(www.bamf.de) أو من موقع اإلنترنت اخلاص باملكتب االحتادي للهجرة والالجئني 

 على صفحة اإلنترنت هذه جتدون آلة بحث ميكنكم بواسطتها أن تستدلون على 

اجلهات اإلقليمية المختصة أو ممولي نفقات الدورات املوجودة بالقرب منكم. كما 

ميكنكم أيضًا اإللتجاء إلى جهة استشارية للهجرة اخلاصة باملهاجرين البالغني أو إلى 

دائرة خدمات هجرة الشباب. 

إذا قرر املكتب االحتادي أنه يحق لكم االشتراك في أية دورة اندماج، سوف حتصلون 

على تصريح باالشتراك في الدورة. 

في حالة حصولكم على إعانة البطالة 2 وإذا كنتم ال تستطيعون إيجاد وظيفة أيضًا 

نتيجة لضعف معرفتكم اللغوية فإنكم ملزمون باالشتراك في أية دورة اندماج. 

املهاجرون واملهاجرات من أصل أملاني  

يحق لكم االشتراك في دورة االندماج مجانًا في حالة دخولكم للبالد . كما ميكنكم 

احلصول على هذا احلق أيضًا كزوجات أو أزواج أو أشخاص منحدرين من األصل 

األملاني، وذلك إذا كانت أسماؤكم مدرجة في البيان اخلاص بدخول البالد. سوف 

ُيصدر لكم املكتب اإلداري االحتادي في هذه احلالة شهادة تثبت أحقيتكم في 

االشتراك. 

األشخاص املتمتعني باجلنسية األملانية 

ميكنكم االشتراك في أية دورة اندماج إذا لم يتوفر لديكم املعرفة الكافية باللغة 

األملانية وتفتقرون إلى القدرة على االندماج على وجه اخلصوص. يتعني عليكم لهذا 

الغرض تقدمي طلب كتابي للحصول على تصريح لالشتراك في أية دورة اندماج لدى 

أية جهة إقليمية تابعة للمكتب االحتادي للهجرة والالجئني، حيث تتواجد هذه اجلهات 

في كل مقاطعة احتادية. 

طالبو وطالبات اللجوء مع منظور جيد للبقاء واحلاصلون على وثيقة التساهل عمال 

باجلملة 3 من الفقرة 2 من املادة 60a من قانون اإلقامة واحلاملون إجازة اإلقامة 

وفقا للفقرة 5 من املادة 25 من قانون اإلقامة  

ميكنكم تقدمي طلب القبول إلى دورة االندماج في املكتب االحتادي للهجرة والالجئني. ومن 

يوم 01.01.2017 ميكن إضافة إلى القبول من قبل املكتب االحتادي أيضا الزام طالبي 

وطالبات اللجوء باملشاركة في دورات االندماج. وهذه احلالة تنطبق على الذين لهم منظور 

جيد للبقاء 1 ويستحقون احلصول على املساعدات عمال بقانون إعانة طالبي اللجوء. فاجلهة 

املختصة بتقدمي املساعدات لكم يحق لها مطالبتكم باملشاركة في دورة االندماج. 

ما هي اإلجراءات المتبعة بعد ذلك؟ 

بإمكانكم اختيار إحدى جهات متويل دورة الدمج املقررة من قبل مكتب اإلحتاد 

وتسجيل أنفسكم هناك في دورة الدمج بواسطة شهادة االستحقاق التي معكم. 

تتكون الدورة اللغوية اخلاصة بدورة االندماج من عدة أجزاء متثل أقسام الدورة، 

حيث تتكون الدورة اللغوية األساسية من ثالثة أقسام تستغرق مجموعة الدروس 

في كل منها 100 ساعة. كما تتكون أيضًا الدورة اللغوية املتقدمة من ثالثة أقسام 

تستغرق مجموعة الدروس في كل منها 100 ساعة. ومن خالل اختبار حتديد 

املستوى، يتم حتديد أي قسم يالئم معرفتك اللغوية. وبالتالي سوف تشتركون دائمًا 

في القسم الذي يتفق مع معرفتكم وقدراتكم الشخصية وسرعتكم في التعلم. 

أثناء فترة دورة الدمج بإمكانكم اإلنتقال في مراحل الدورة من مرحلة إلى أخرى أو 

اجتياز املرحلة أو إعادتها. إذا كنتم حتضرون الدرس بصفة منتظمة، فسوف تقوم 

جهة تقدمي الدورة بإصدار شهادة تفيد بذلك بناء ًعلى طلبكم. 

 وأيا من طالبي اللجوء له منظور جيد للبقاء ميكنكم إيجاد املعلومات على موقع اإلنترنت اخلاص 

 باملكتب االحتادي للهجرة والالجئني حتت الباب التالي:

Integrationskurse für Asylbewerber ← Fragen und Antworten ← Infothek
 Was heißt gute Bleibeperspektive? ← 

 وحاليا ينطبق ذلك على األشخاص القادمني من إريتريا والعراق وإيران وسوريا والصومال 

)حالة الوضع في 10/2016(. 

1

http://www.bamf.de
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/IntegrationskurseAsylbewerber/integrationskurse-asylbewerber-node.html
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/IntegrationskurseAsylbewerber/integrationskurse-asylbewerber-node.html
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/IntegrationskurseAsylbewerber/integrationskurse-asylbewerber-node.html
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/IntegrationskurseAsylbewerber/integrationskurse-asylbewerber-node.html

