ر
التوي ج للغة األلمانية المحلية
معلومات للمشاركي
الفئات المشمولة بالمشاركة يف الدورة؟
 الالجئون طالبوا اللجوء الذين دخلوا البالد بعد  1أغسطس 2019ن
ن
ن
ن
ن
الباحثي عن العمل يف
المتدربي أو
كعاطلي عن العمل وكذلك
 طالبوا اللجوء المرفوضون الذين يتواجدون يف سوق العمل أي المسجلونالمهن القائم نف ر
ن
الشكات
دورات التدريب
ي
ي
 المهاجروناألوروب
 مواطنوا األتحادي

ر
الت لم تتمكن من المشاركة يف الدورة؟
الفئات ي
ن
والالجئي أي من Bamf
 كل من وجب عليه أو يسمح له بحضور دورات من المكتب األتحادي للهجرة كل من تم رفض طلب اللجوء الخاص به وسيتم ترحيله عن قريب كل من تم رفض طلب اللجوء الخاص به من البلدان التالية  :ألبانيا ،البوسنة ،الهرسك ،كوسوفو ،مقدونيا ،الجبل األسود ،رصبيا ،سنغالوغانا
ن
 األطفال ،المراهقون والبالغون الذين مازالوا يف المدرسةن
ن
ن
والالجئي أي يف Bamf
 -كل من أتم بالفعل جميع ساعاته الدراسية يف المكتب األتحادي للهجرة

ماهية الدورة الدراسية؟
ن
ه 300
 عدد الساعات الدراسية المسموح بها يف الفصل يجزب أو كامل
 التمكن من إختيار الدوام بصورةي
ن
ن
والالجئي Bamf
ه الموجودة يف دورات المكتب األتحادي للهجرة
 المحتويات ،ي الدورات ممكن أن تكون حسب الحاجة صباحية ،بعد الظهر أو ىحن مسائية
 -التمكن من إنشاء دورات خاصة للوالدين أو للنساء فقط

ه تكلفة الدورة؟
كم ي
ن
 المشاركة يف الدورة تكون مجانية يجب دفع ثمن الكتب والمذكرات واألمور المتطلبة للتعليم يتم ىاستداد ثمن تذاكر الذهاب والياب بنسبة : %50
ن
ى
كيلومت
(ف إتجاه واحد) تبلغ 3
 .1إن كانت مسافة الطريق ي
ن
 .2إن تم الحضور بالفعل يف الدورة بنسبة ( %80سواء تعذر الغياب أم لم يتعذر)
ً
 .3التذاكر األنسب سعرا ( السيارات الشخصية عند الطلب فقط)
 .4يجب تقديم التذاكر األصلية وكذلك مستند يدل عىل أخذ إعانة البطالة من الدرجة الثانية

ه الضوابط الملزم باتباعها؟
ما ي

ن
 يجب ى ناأللتام بالحضور يف المواعيد المحددة وبانتظام
ى ن ن
صح
وب يف حال حدوث أي طارئ
 يجب إبالغ المدرسة قبل الدوامي
الرسم سواء عت الهاتف أو التيد األلكت ي
ي
ً
ن
 يجب الحصول عىل شهادة طبية ف الحاالت المرضية ( ىحن وإن كان الطفل مريضا)
ي
 الحفاظ عىل تذاكر الذهاب واألياب يجب التيان بمستلزمات التعليمى
ى
ن
 -يرج العمل بنشاط وبدون إيجاد إزعاج لآلخرين وكذلك اللتام باحتام الغت

