Esslingen ilçesinde Almanca öğrenmek
Yeni göç etmiş yetişkinler
için dil desteğine dair bilgiler

Almanca öğrenmek

Önsöz
Sayın bayanlar ve baylar,
"Eğitim, entegrasyonun anahtarıdır" - Almanya'ya
geldiğinden bu yana bu veya buna benzer cümleleri belki
de sıkça duymuş olabilirsiniz. Gerçekten de Almanya'ya
uyum sağlamak için temel eğitim, geliştirme eğitimi
ve ileri eğitimi kapsayan tüm teklifleriyle birlikte Alman
eğitim sisteminin öğrenilmesi ve anlaşılması çok
önemlidir.
Almanya'ya yeni geldiğiniz için bu çerçevede sizi bu
broşürle, önemli başvuru noktalarını ve danışmanlık
yerlerini öğrenmeniz konusunda desteklemek istiyoruz.
Eğitim ile entegrasyon, ancak tüm önemli aktörler birlikte
çalıştığında ve destekleyici teklifler bilindiğinde başarıya
ulaşır. Yazı dizimiz ile sizi ilçemizde kendi sorumluluğunuz altında kendi çizdiğiniz yaşam yolunuzda desteklemek
için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz.
Elinizdeki broşür "Esslingen ilçesinde Almanca öğrenmek"
konusu hakkında bilgilendirmektedir. Dili öğrenen olarak
size, iyi ve hızlı bir rehberlik sağlayarak yardımcı olmayı
amaçlamaktadır.
Broşürün hazırlanmasında emeği geçen herkese yürekten
teşekkür ediyorum.
Katharina Kiewel
Sosyal İşler Şube Müdürü

Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.

Bu proje, Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'nın
kaynaklarıyla desteklenmiştir.

2

Almanca öğrenmek

3

06

1.

Dil seviyelerine sınıflandırma

06

1.1

Dil seviyeleri

08

1.2

Sınıflandırma

09

1.3

Esslingen ilçesi
dil pasaportu

10

2.

Esslingen ilçesindeki
dil kursu teklifleri

11

2.1

Düzenli dil desteği
teklifleri

12

▪ FlüAG (Mülteci Kabul Yasası) Kursları

13

▪ İlk oryantasyon kursları

14

▪ Entegrasyon Kursları

20

▪ DeuFöV Kursları
2.2

22

Ek dil desteği
teklifleri

22

▪ VwV Almanca Kursları

24

▪ BEF-Alpha Kursları

26

▪ MiA Kursları

28

▪ Özel hedef gruplar için diğer teklifler

29

▪ Görsel: Esslingen ilçesindeki dil kursu

30

3.

Kendi başına Almanca öğrenmek

31

4.

Esslingen ilçesindeki
dil kursu sağlayıcıları

31

▪ Esslingen

32

▪ Filderstadt

32

▪ Kirchheim

33

▪ Leinfelden-Echterdingen

33

▪ Nürtingen

34

▪ Ostfildern

35

Almanca öğrenmek

Danışma noktaları

35

▪ Federal İstihdam Dairesi

36

▪ Jobcenter

37

▪ Göçmen Gençlik Hizmetleri

38

▪ Yetişkin Göçmenler için Göçmenlik

38

▪ Sığınmacılar için ek danışmanlık

39

teklifleri (Dil destek zinciri)

4

5.

(Bundesagentur für Arbeit)

Danışmanlığı
teklifleri

6.

Faydalı bilgiler
ve bağlantılar

39

▪ Federal Göçmenler ve Mülteciler

41

▪ Yabancılar Dairesi

Dairesi

Almanca öğrenmek

5

1. Dil seviyelerine sınıflandırma

Her defasında iki alt seviyeye sahip üç temel dil seviyesi
bulunmaktadır:

1.1 Dil seviyeleri
Dil becerilerinin dil seviyesine sınıflandırılması, Avrupa
Ortak Dil Çerçevesi (GER) kriterlerini esas almaktadır.
Bu dil seviyeleri tüm Avrupa'da standarttır, bu sayede
dil becerilerini karşılaştırabilir ve öğrenme başarınızı
ölçebilirsiniz.
Dil seviyeleri, Almanca dilinde dinleme, konuşma,
okuma ve yazma bölümlerinde öğrenme hedefleri
koymaktadır. Bu hedeflere bir kurs dahilinde ulaşılması
hedeflenmektedir. Bu, kursun sonunda bir sınav ile
test edilmektedir.

C: İleri düzeyde
dil kullanımı
B: Bağımsız dil
kullanımı

C2
C1
B2

A: Temel dil
kullanımı

Seviye

B1
A2
A1

Becerilerin tarifi

A1

Almanca basit cümleleri anlayabiliyor ve
kullanabiliyorsunuz.

A2

Alman dilinin prensiplerini biliyorsunuz ve gündelik
durumlarda anlaşabiliyorsunuz.

B1

Birçok konu hakkında Almanca dilinde sohbet
edebiliyorsunuz ve kendi deneyimlerinizi ortaya
koyabiliyorsunuz.

B2

Karmaşık Almanca metinleri anlayabiliyor ve bunlar
üzerinde tartışabiliyorsunuz.

C1

Zor Almanca metinleri anlayabiliyorsunuz ve tüm sorunlar
hakkında kendinizi spontane ve akıcı bir şekilde ifade
edebiliyorsunuz.

C2

Anadili Almanca olan biri kadar iyi (neredeyse)
konuşabiliyorsunuz ve anlama ile konuşma hakkında
neredeyse hiçbir güçlük yaşamıyorsunuz.

Bu konu hakkında kapsamlı bilgiler
Web sitesi
edinmek
içinlinki
QR kodunu tarayın
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1.2 Seviye belirleme testi

1.3 Esslingen ilçesi dil pasaportu

Uygun bir dil kursu bulabilmek için, Almanca dilindeki
dil seviyenizi test edebilirsiniz. Dil seviyesi bir Seviye
Belirleme Testi ile belirlenmektedir. Bu sırada Almanca
dilindeki okuma, dinleme ve konuşma becerileri test
edilmektedir. Testin sonucu sonra Dil seviyeniz
olmaktadır. Bir dil seviyesine ulaşmadan önce bir okuma
yazma öğrenme kursuna devam edilebilir. Burada
önce Almanca dilinde okuma ve yazma konusunda destek
verilmektedir.

Esslingen ilçesinin dil pasaportu ile Almanca öğrenme
tekliflerine katılım ve dil edinme süreci belgelenmektedir. Dil pasaportu resmi bir belge değildir. Fakat
halihazırda bitirilmiş kursların ispat edilmesi adına iyi bir
yardımcı araçtır. Buna, katıldığınız dil kurslarını ve bunların
sertifikalarını girebilirsiniz. Bu sayede bir FlüAG (Mülteci
Kabul Yasası) Kursu'na veya ilk oryantasyon kursuna
katılım ispatlanabilir. Dil pasaportu, tüm Esslingen ilçesi
içinde ve dil edinme ile ilgili tüm teklifler için geçerlidir.

Bu konu hakkında kapsamlı bilgiler
Web sitesi
linki
edinmek
için
QR kodunu tarayın

Goethe Institut'un Online Dil Testi ile Almancanızın ne
kadar iyi olduğunu öğrenebilirsiniz. Henüz acemi misiniz,
yoksa ileri seviyede veya hatta üst düzeyde misiniz?
Bu test size ilk bir oryantasyon sağlar, ancak Almanca
becerileriniz için onaylanmış bir kanıt değildir.

Esslingen ilçesinin dil pasaportuna buradan ulaşabilirsiniz:

Teste buradan ulaşabilirsiniz:
Bu konu hakkında kapsamlı bilgiler
Web
sitesiiçin
linki
edinmek
QR kodunu tarayın
Bu konu hakkında kapsamlı bilgiler
Web sitesi
linki
edinmek
için
QR kodunu tarayın
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2. Esslingen ilçesindeki
dil kursu teklifleri

2.1 Düzenli dil desteği teklifleri

Yeni göç etmiş çocuklar ve gençler için dil desteği
ağırlıklı olarak gündüz bakımevlerinde ve okulda sağlanmaktadır. Okullarda Vorbereitungsklasse (VKL) olarak
adlandırılan hazırlık sınıfları bulunur. Genç yetişkinler
için meslek okullarında Vorqualifizierungsjahr Arbeit/
Beruf (ohne Deutschkenntnisse) (VABO/VAB) yani
Almanca bilmeyenler için işe/mesleğe hazırlık yılı bulunur.
Kapsamlı bilgileri "Geçişin üstesinden gelmek" broşüründe, sayfa 42'de bulabilirsiniz.

Aşağıdaki dil kurslarında, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin veya Baden Württemberg Eyaleti'nin bir düzenli
teklifi söz konusudur. Bu, ilgili kursların sürekli yapıldığı
ve kısmen yasalarca şart koşulduğu anlamına gelmektedir.

Okul devam zorunluluğu bulunmayan ve 27 yaş altındaki
genç yetişkinler için, gençlik entegrasyon kursları
bulunmaktadır.
Yetişkinler için Esslingen ilçesinde çeşitli dil kursu
teklifleri bulunur, böylece kişisel ön koşullarınıza ve
nihai hedefinize en uygun kursu seçme şansına sahipsiniz. Meslek öğrenimi veya işin yanında Almanca dilinin
öğrenilmesini sağlayan, tam zamanlı ve yarı zamanlı
kurslar bulunmaktadır.
Aşağıdaki bölümlerde bütün kurs türleri izah ediliyor:
hangi hedef grup için hangi kursun uygun olduğu,
kursta neler öğrenildiği, nereden başvuru yapılabildiği
ve kursun ücreti ya da kursu kimin karşıladığı.

Esslingen ilçesindeki dil kursu tekliflerine dair bir genel
bakışa buradan ulaşabilirsiniz:

Bu konu hakkında kapsamlı bilgiler
Web sitesi
linki
edinmek
için
QR kodunu tarayın
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FlüAG (Mülteci Kabul Yasası) Kursları

İlk oryantasyon kursları

FlüAG Kursları, Mülteci Kabul Yasası'nı (madde 13
bent 2) esas alan, düşük profilli dil kurslarıdır. Kurs,
Baden-Württemberg Eyaleti tarafından finanse edilmektedir.

İlk oryantasyon kursları, sığınmacı adaylarına Almanya'daki
gündelik yaşam ile ilgili önemli bilgilerin verildiği, düşük
profilli ilk oryantasyon kurslarıdır. İlk oryantasyon kursları,
Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi tarafından
finanse edilmektedir.

Hedef grup Yetişkin sığınmacı adayı
Kapsam FlüAG kursları, okuma yazma öğrenme
kursları veya A1 seviyesinde dil kursları olarak sunulabilmektedir. Burada, katılımcıların ihtiyacı esas
alınmaktadır.
Hedef ▪ Dilsel ilk oryantasyon
▪ Almanca dilinde temel bilgilerin edinilmesi
▪ Kapsamlı dil öğrenme teklifleri için temel oluşturulması
Bitirme Katılımcı belgesi
Organizasyon İlçe, bu dil kurslarının organizasyonu
konusunda Arbeiterwohlfahrt (AWO)'yu görevlendirdi.
Dil kursları genel itibariyle, sığınmacı işleri konusunda
çalışan fahri çalışma çevreleri tarafından düzenlenmektedir. Kurs yeri çoğunlukla toplu barınma yerleridir.
Toplu barınma yerlerindeki sığınmacılar, kendi sosyal
hizmet görevlisinden kurs ile ilgili bilgiler edinebilir.
Ücret Kursa katılım ücretsizdir.

Hedef grup ▪ Öncelikli olarak güvenli olmayan bir
anavatandan veya uzun dönem kalma perspektifi
sunmayan bir ülkeden (şu sıralarda Suriye ve Eritre)
gelen sığınmacı adayları.
▪ Bir entegrasyon kursuna katılım mümkün değilse, iyi
bir uzun dönem kalma perspektifine sahip kişiler.
▪ Okul devam zorunluluğu olan kişiler ilk oryantasyon
kurslarına katılamaz.
Kapsam İlk oryantasyon kursunda, Almanya'daki
günlük rutinlerin ve yaşamın öğrenilmesi ön planda
tutulmaktadır.
İşlenen konular arasında örneğin: Almanya'da ikamet,
çalışma, sağlık, alışveriş, gündüz bakımevleri, gelenekler
ve görenekler ve pek daha fazlası.
Bir kurs toplamda 300 ders birimini (1 ders birimi
45 dakikadır) kapsamaktadır.
Hedef ▪ Almanca dilinde temel bilgilerin edinilmesi
▪ Almanya'da daha iyi bir oryantasyon için yapıların
öğrenilmesi
Bitirme Katılımcı belgesi
Organizasyon Başvuru, ilgili kurs sağlayıcısı üzerinden
yapılmaktadır.
Ücret Kursa katılım ücretsizdir.

Bu konu hakkında kapsamlı bilgiler
Web sitesi
linki
edinmek
için
QR kodunu tarayın
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Entegrasyon Kursları
Entegrasyon kursu, Almanya'da dil öğrenimi için temel
enstrümandır ve Federal Göçmenler ve Mülteciler
Dairesi (BAMF) tarafından organize edilmektedir.
Klasik entegrasyon kursunun yanında, çeşitli hedef
gruplar için tasarlanmış özel formatlar bulunmaktadır.
Bunların kurs yapısı aynı olmakla beraber, süre bakımından
farklıdır ve içerikleri başka ağırlık konuları kapsar. Özel
kurs formatları bu bölümde sayfa 16/17 altında
tanıtılmaktadır.
Hedef grup Entegrasyon kursu için hedef grupta
yükümlülük ve hak ayrımı yapılmaktadır. Yükümlü
kişilerin, katılma zorunluluğu vardır. Hak sahibi kişilerin,
katılma olanağı vardır.
Yükümlü kılınabilecek kişiler:
▪ Alman dili ile ilgili henüz yeterli bilgiye sahip olmayan,
yeni göç etmiş insanlar
▪ Almanya'da zaten uzun süredir yaşayan, ancak özellikle
entegrasyon ihtiyacı bulunan yabancılar
▪ SGB II uyarınca hizmetlerden faydalanan yabancılar
▪ Uzun dönem kalma perspektifine sahip sığınmacı
adayları (şu sıralarda Suriye ve Eritre)
▪ İkamet Kanunu madde 60a Par 2 Tümce 3 uyarınca
geçici sığınma hakkıyla oturma iznine sahip kişiler
▪ İkamet Kanunu madde 25 par. 5 uyarınca bir oturma
iznine sahip olup, Sığınmacılara Yapılacak Yardımlar
Kanunu uyarınca hizmetlerden yararlanan kişiler
Hak sahibi olabilecek kişiler:
▪ Avrupa'dan gelen etnik Almanlar
▪ Süreli düzenlenmiş ikamet durumuna sahip olan yeni
göç etmiş insanlar
▪ Halihazırda Almanya'da uzun süredir yaşayan yabancılar
▪ AB vatandaşları
▪ Özel entegrasyon ihtiyacı bulunan Almanlar
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▪ Uzun dönem kalma perspektifine sahip sığınmacı
adayları (şu sıralarda Suriye ve Eritre)
▪ İkamet Kanunu madde 60a Par 2 Tümce 3 uyarınca
geçici sığınma hakkıyla oturma iznine sahip kişilerin
yanı sıra İkamet Kanunu madde 25 par. 5 uyarınca
bir oturma iznine sahip kişiler
▪ 1 Ağustos 2019 tarihinde önce giriş yapmış olan ve en
az üç aydan beri izinli olarak Almanya'da bulunan,
uzun dönem kalma perspektifi belirsiz, iş piyasasına
yakın sığınmacı adayları
Kapsam Bir entegrasyon kursu, bir dil kursundan ve bir
oryantasyon kursundan oluşmaktadır.
Dil kursunda dil becerileri öğretilmekte ve gündelik
yaşamdan önemli konular işlenmektedir. Bunlardan
bazıları iş ve meslek, çocukların bakımı ve yetiştirilmesi,
sağlık ve barınmadır.
Oryantasyon kursu, Almanya hakkında temel bilgileri
aktarmaktadır. Bazı konular, tarih ve kültür, haklar ve
yükümlülükler ve Almanya'daki önemli değerlerdir.
Hedef ▪ Almanya'ya entegrasyon
▪ Alman dilinin öğrenilmesi
Bitirme Dil sınavı geçildikten sonra "Sığınmacılar için
Almanca Testi" (DTZ) sertifikası,
Oryantasyon kursu sınavının geçilmesinden
"Almanya'da Yaşamak" (LiD) sertifikası
Organizasyon / Başvuruda bulunma Bir entegrasyon kursu için başvuruda bulunma ile ilgili bilgiler için
bkz. sayfa 16.
Ücretler Ücretler, yükümlü olma, hak sahibi olma ve
muafiyet olan kurs yerlerinde onay durumuna göre
değişmektedir. Ayrıca bazı durumlarda kişinin geliri
de dikkate alınmaktadır.
Ücretlere ve olası bir ücret muafiyetine dair sorularınızda, ilgili kurs işletmesine başvurunuz. Yardım ödemelerinden (sosyal yardım ödemeleri veya sığınmacı adayı
ödemesi) faydalanan kişilerin, düzenli katılmaları halinde
üç kilometre mesafenin üzerindeki yol masraflarını
iade edilmektedir.

Almanca öğrenmek
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Entegrasyon kursuna başvuruda bulunmak için:
Hedef grup

Başvuruda bulunma

Başvuru formu

▪ Avrupa'dan gelen etnik Almanlar

Henüz Federal İstihdam

Dilekçe Bundesverwaltungsamt

Dairesi'nin bir dil kursuna

(Federal İdare Dairesi):

01.01.2005 öncesi giriş yapanlar

gitmediyseniz:
Dilekçe

Bundesverwaltungsamt

Halihazırda bir dil

Dilekçe BAMF Regionalstelle:

kursuna katıldıysanız:
Dilekçe

BAMF Regionalstelle

(Yerel şube)

▪ Avrupa'dan gelen etnik Almanlar
01.01.2005 sonrası giriş yapanlar

▪ Uzun dönem kalma perspektifine sahip sığınmacı adayı

Giriş sırasında

Bir katılım hakkı durumunda

Verwaltungsamt tarafından

bir dilekçe verilmesi gerekli

katılım hakkı.

değildir.

Dilekçe

BAMF

Dilekçe

BAMF Regionalstelle

▪ İş piyasasına yakın ve 01.08.2019 öncesi giriş yapmış sığınmacı adayı
▪ İkamet Kanunu madde 60 a Par 2 Tümce 3 uyarınca geçici oturma iznine sahip kişiler
▪ İkamet Kanunu madde 25 par. 5 uyarınca oturma izni
▪ Oturma iznine sahip yabancılar
01.01.2005 öncesinde oturma izni düzenlenmiş olması

Katılım boş kurs yerleri
durumunda mümkündür.

▪ Oturma iznine sahip yabancılar
01.01.2005 sonrasında oturma izni düzenlenmiş olması

▪ AB vatandaşı

Ya da Yabancılar Dairesi veya

Bir yükümlülük durumunda

Jobcenter üzerinden katılım

bir dilekçe verilmesi gerekli

yükümlülüğü.

değildir.

Yabancılar Dairesi veya

Bir yükümlülük durumunda

Jobcenter üzerinden

bir dilekçe verilmesi gerekli

katılım yükümlülüğü.

değildir.

Dilekçe

BAMF Regionalstelle

Katılım boş kurs yerleri
durumunda mümkündür.
▪ Entegrasyon ihtiyacı bulunan Almanlar

Dilekçe

BAMF Regionalstelle

Katılım boş kurs yerleri
durumunda mümkündür.

Kapsamlı bilgileri BAMF internet sayfası üzerinde
bulabilirsiniz. Burada WebGis üzerinden yetkili BAMF
yerel noktanızı bulabilirsiniz (bkz. sayfa 39).
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Ebeveyn entegrasyon kursu
Konu olarak özellikle Almanya'da büyüyen bir çocuğun
ebeveynlerine özel konulara odaklanmaktadır. Kurs,
uzun sürelidir.

Entegrasyon kursunun seyri:
Hedef grup
Sınıflandırma
Kurs sağlayıcısına başvuru
Uygun kurs formatının seçilmesi
Klasik kurs formatı

Özel kurs formatları

Entegrasyon kurslarına devam
Dil kursu + oryantasyon kursu
Sınav
Göçmenler için Almanca tesis

Almanya'da yaşam

Özel kurs formatları:
Okuma yazma öğrenme kursu
Birçok sebepten ötürü okuma ve yazma bilmeyen
insanlara yöneliktir. Okuma yazma öğrenme kurslarında,
aynı anda hem yazma hem de Almanca becerileri
edinilebilmektedir.

Gençlik entegrasyon kursudur
En fazla 27 yaşında olan ve artık okul zorunluluğu bulunmayan kişilere yöneliktir. Okul ve eğitim gibi, ancak aile
ve müşterek yaşam gibi konular işlenmektedir. Ayrıca
katılımcılar bir uygulama aşaması kapsamında bölgesel
eğitim kurumlarını ve uygulama noktalarını öğrenmektedir.
Özel kurs
Yeni bir dilin öğrenilmesinde güçlük çeken veya biraz
daha fazla zamana ihtiyaç duyan kişilere özeldir. Özel
kurs, klasik entegrasyon kursuna göre daha fazla ders
ünitesi kapsamaktadır.
Yoğun kursu
Klasik entegrasyon kursu ile aynı kurs içeriği işlemekle
beraber, ders ünitesi daha azdır. Bu özellikle dil öğrenimi
konusunda deneyimli kişiler veya Alman toplumuna,
yaşamına ve iş dünyasına bilhassa hızlı bir şekilde adapte
olmak isteyen kişiler için düşünülmüştür.

Bu konu hakkında kapsamlı bilgiler
Web sitesi
edinmek
içinlinki
QR kodunu tarayın

Kadın entegrasyon kursu
Kurs içeriği, kadınlara özel konularda güçlü bir oryantasyonu temel almaktadır. Ayrıca ders saatleri sırasında
çocuklara bakım hizmeti de sunulabilmektedir. Tüm kadın
entegrasyon kurslarını, kadın öğretmenler vermektedir.
Esslingen ilçesindeki bir kurs sağlayıcısını aramak,
BAMF'nin online bilgi sistemi WebGIS üzerinden çok
kolay:

Bu konu hakkında kapsamlı bilgiler
Web sitesi
edinmek
içinlinki
QR kodunu tarayın
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DeuFöV Kursları
Deutschsprachförderverordnung (Alman Dil Teşvik
Yönetmeliği) (DeuFöV) kursları, dil destek zincirinin bir
diğer yapıtaşıdır ve doğrudan entegrasyon kurslarını
destekler. Kursların koordinasyonu ve gerçekleştirilmesi
konusunda Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi
yetkilidir. DeuFöV kursları, iş arayan göçmenleri ve
sığınmacıları dil anlamında iş piyasasına hazırlamayı
amaçlayan meslek dil kurslarıdır.

Hedef grup ▪ İyi bir uzun dönem kalma perspektifine
sahip, izinliler de dahil olmak üzere göçmenler (şu
sıralarda Suriye ve Eritre)
▪ AB vatandaşları
▪ Üçüncü ülkelerden göçmenler
▪ Migrasyon geçmişine sahip Almanlar
▪ Bir entegrasyon kursuna katılmış olan kişiler veya
entegrasyon kurslarına katılamayan geçici oturma
izni olan kişiler
Güvenli menşe ülkelerden gelen sığınmacılar kursa
katılamaz.
Katılımcılarda aranan şartlar:
▪ İş arayan olarak kayıtlı olmaları
▪ SGB II veya SGB III uyarınca yardım almaları
▪ Bir meslek öğrenimi aramaları veya meslek
öğreniminde olmaları
▪ Meslek diplomaları için denklik işlemleri devam edenler
Kapsam Kurslar, hedef dil seviyesi B2 ve C1 için temel
kurs şeklinde verilebilmektedir.
Ayrıca özel kurs olarak da gerçekleştirilebilmektedir.
Burada
▪ Akademik sağlık hizmeti meslekleri ve uzman sağlık
hizmeti meslekleri için denklik işlemleri devam eden
kişiler için mesleki dil kursları.
▪ Örneğin ticaret tekniği ve perakende gibi uzmanlık
alanlarında özel kurslar.
▪ Entegrasyon kursundan, B1 seviyesine ulaşmamış
katılımcılar için özel kurslar.

▪ B2 altındaki hedef dil seviyesine sahip özel kurslar
sadece belirli ön koşullar altında mümkündür.
Hedef ▪ Alman dilinin öğrenilmesi
▪ İş piyasasına veya yüksek öğrenime hazırlık
Bitirme Sınavın geçilmesinden sonra dil sertifikası
Organizasyon Federal İstihdam Dairesi (Bundesagentur für Arbeit) ve Jobcenter, iş arayan kişilerin kurslar
için bir katılımı hakkı vermektedir.
Meslek öğreniminde olan veya çalışan kişiler için
Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi üzerinden
doğrudan başvuru yapılmaktadır.
Ücret İş arayanlar için kursa katılım ücretsizdir.
Yıllık geliri 20.000€ üzerinde olan çalışan kişiler, kurs
sağlayıcısına ders saati başına 2,07€ tutarında bir
ücret katkı payı ödeyecektir.
Yardım ödemelerinden (sosyal yardım ödemeleri veya
sığınmacı adayı ödemesi) faydalanan kişilerin, düzenli
katılmaları halinde üç kilometre mesafenin üzerindeki
yol masraflarını iade edilmektedir. Ayrıntılı bilgileri dil
kursu sağlayıcısından öğrenebilirsiniz.

Yakınınızdaki kurs noktalarını Kursnet arama portalı ile
bulabilirsiniz:

Bu konu hakkında kapsamlı bilgiler
Web sitesi
linki
edinmek
için
QR kodunu tarayın

Ayrıntılı bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz:

Bu konu hakkında kapsamlı bilgiler
Web sitesi
linki
edinmek
için
QR kodunu tarayın
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2.2 Ek dil desteği teklifleri
Ek dil kursları, düzenli teklifleri tamamlamaktadır. Dil
öğrenen kişiler kendilerini geliştirmek istiyorsa veya
belirli nedenlerden dolayı düzenli tekliflere erişemiyorsa,
bunlara katılım sağlanabilir.

Kapsam Kurslar, okur yazarlık veya A1 ilâ C1 hedef dil
seviyesi için temel kurs şeklinde verilebilmektedir.
Ayrıca bunlar özel kurs olarak da sunulabilmektedir.
Bunlar:
▪ Çocuk bakımlı ebeveyn ve kadın dil kursları
▪ Çalışanlar için mesleği destekleyen Almanca kursları
▪ Yoğun dil kursları
▪ Bir başlangıç kalifikasyonunu destekleyen Almanca
kursları.
Özel kurs formatları için ek katılım ön koşulları
geçerlidir.
Hedef ▪ Alman dilinin öğrenilmesi
▪ İş piyasasına hazırlık
Bitirme Sınavın geçilmesinden sonra dil sertifikası

VwV Almanca Kurslara
Almanca Mevzuatı'na (VwV-Deutsch) göre yapılan
Almanca kursları, sığınmacılara ve göçmen geçmişine
sahip insanlara yöneliktir. VwV Almanca Kursları,
Baden-Württemberg eyaletinin Sosyal İşler ve Entegrasyon Bakanlığı ile ilçe tarafından finanse edilmektedir.
Hedef grup Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi'nin dil kurslarına katılmamış veya henüz erişememiş
Sığınmacılar ve göçmen arka planına sahip insanlar

Organizasyon İlgilenenler için irtibat noktaları sosyal
danışmanlık, entegrasyon idaresi veya yerinde
entegrasyon için belediyenin irtibat kişileridir. VwV
Almanca Kursları, Esslingen ilçesindeki çeşitli dil kursu
sağlayıcıları tarafından uygulanmaktadır.
Ücret Kursa katılım ücretsizdir.
Düzenli katılım halinde üç kilometre mesafenin üzerindeki
yol masrafları iade edilmektedir.

Katılım hakkı olmayan kişiler:
▪ Okul zorunluluğu bulunan kişiler
▪ BAMF'nin bir entegrasyon kursuna devam etmekle
yükümlü kişiler
▪ Güvenli bir menşe ülkeden gelen, geçici oturma
iznine sahip kişiler

Hedef grup ile kurs formatları ile ilgili kapsamlı bilgileri
şuradan bulabilirsiniz:

Bu konu hakkında kapsamlı bilgiler
Web
sitesiiçin
linki
edinmek
QR kodunu tarayın
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BEF-Alpha Kursları
"Bildungsjahr für erwachsene Flüchtlinge" (Yetişkin
Sığınmacılar İçin Eğitim Yılı (BEF-Alpha), katılımcılara
Almanya'daki entegrasyonları ve mesleğe adım atmaları
konusunda önemli bir temel sağlamaktadır. Proje,
Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından desteklenmekte ve eğitim zincirleri inisiyatifi çerçevesinde
Baden-Württemberg Eyaleti ile yürütülmektedir.
Hedef grup Kökenlerinden veya hukuki statülerinden bağımsız olarak 20 ile 35 yaşları arasında olan ve
Alman dilinde hiç veya düşük yazma ve konuşma
becerisine sahip sığınmacılar.
Kapsam BEF-Alpha, dil edinimi ile pratik meslek
oryantasyonu arasında bir bağlantı yaratmaktadır.
Kurs, çeşitli modüllerden oluşmaktadır: Okur yazarlık
eğitimi ve dil desteği, mesleki oryantasyon/mesleğe
hazırlık, günlük beceriler ve sosyal bilgiler/politik temel
eğitim.
BEF-Alpha kursları, 35 haftalık ders ve beş haftalık staj
kapsamına sahiptir.
Kurs, çocuk bakım hizmetli kadın kursu olarak da
uygulanabilmektedir.
Hedef ▪ Alman dilinin öğrenilmesi
▪ Kapsamlı dil öğrenme teklifleri için temel
▪ İş piyasasına hazırlık
Bitirme Sınavın geçilmesinden sonra dil sertifikası
Organizasyon Bir BEF-Alpha kursuna başvuru,
ilgili kurs sağlayıcısı üzerinden yapılır.
Ücret Kursa katılım ücretsizdir.

Bu konu hakkında kapsamlı bilgiler
Web sitesi
linki
edinmek
için
QR kodunu tarayın
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MiA Kursları
MiA kısaltmasının anlamı "Migrantinnen einfach stark
im Alltag" (Günlük yaşamda güçlü kadın göçmenler).
MiA Kursları, Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi
tarafından finanse edilmektedir.
Hedef grup Aşağıdaki kriterleri yerine getiren yabancı
kadınlar:
▪ Almanya'da uzun süreli bir ikamet statüsüne sahip
olmak (Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya
dışındaki tüm ülkelerden)
▪ 16 yaşın üzerinde
▪ Almanya'da tamamlanmış okul veya mesleki eğitim
bulunmaması
MiA Kursları ayrıca şu kişiler içindir:
▪ Uzun dönem kalma perspektifine sahip kadın sığınmacı adayları (şu sıralarda Suriye ve Eritre)
▪ 1 Ağustos 2019 tarihinden önce Almanya'ya gelmiş,
en az 3 aydır bir oturma iznine sahip, güvenli bir
menşe ülkeden gelmeyen ve İkamet Kanunu madde
44 bent 4 tümce 1 ön koşullarını sağlayan sığınmacı
adayları
Kapsam Bir MiA Kursu 34 saati kapsar, bu yaklaşık 45
ders birimidir (1 ders birimi 45 dakikadır). Kurs içerikleri,
kadın katılımcıların ihtiyaçlarına göre düzenlenmektedir.
Kurstaki dersler kadınlar tarafından verilir.
Hedef ▪ Dilsel ilk oryantasyon
▪ Almanya'ya varışta ve ileri aşamalarda kadınların
desteklenmesi
▪ Kadınların kendi toplumsal yaşantılarında güçlendirilmesi
Bitirme Katılımcı belgesi
Organizasyon Kursa katılım gönüllülük esasına dayanır.
Bir BEF-Alpha kursuna başvuru, ilgili kurs sağlayıcısı
üzerinden yapılır.

MiA Kursu, kurs noktaları ve modüller ile ilgili kapsamlı
bilgileri şuradan edinebilirsiniz:

Ücret Kursa katılım ücretsizdir.
Bu konu hakkında kapsamlı bilgiler
Web
sitesiiçin
linki
edinmek
QR kodunu tarayın
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Özel hedef gruplar için diğer teklifler
Angaje vatandaşların desteklediği Almanca öğrenme
İlçenin birçok belediyesinde, üyelerinin sığınmacılara
gönüllü Almanca dersler verdiği mülteci çalışma ve
destek grupları bulunmaktadır. Belediyenizde dil
öğrenimi konusunda gönüllü bir destek teklifi olup
olmadığını, bulunduğunuz yerdeki Mülteci Çalışma
Grubu'ndan öğrenebilirsiniz.
Esslingen ilçesindeki Mülteci Çalışma Grupları ile ilgili
kapsamlı bilgileri şuradan edinebilirsiniz:

Bu konu hakkında kapsamlı bilgiler
Web sitesi
linki
edinmek
için
QR kodunu tarayın

Kendin öde kursları
Almanca öğrenmek istediği halde herhangi bir teşvikten
yararlanamayanlar, masraflarını kendisi karşılayarak bir
kendin öde kursuna gidebilir. Bu kurslar tüm dil seviyeleri
için söz konusudur. Bunlar tam zamanlı, yarı zamanlı,
akşam veya yoğun kurslar şeklinde düzenlenmektedir.
Kapsamlı bilgiler için lütfen yakınınızdaki kurs sağlayıcısına doğrudan başvurun. Bunların listesini 33-36
sayfalarında bulabilirsiniz.
Esslingen ilçesindeki dil kursu teklifleri
(Dil destek zinciri)
Okur yazarlık

A1

A2

B1

B2

C1

C2

eğitimi,

Temel dil

Bağımsız dil

İleri düzeyde

ikinci alfabe

kullanımı

kullanımı

dil kullanımı

öğrenimi

FlüAG Kursları
EOK Kursları
Çocuk bakım hizmeti ile kadın konuşma kursları
Çocuklu kadınların, çocuk bakım hizmeti bulunan özel bir
kadın konuşma kursuna devam etme imkanı olmakla
birlikte, üç yaş altı çocuklar için bakım yeri yoktur.
Dil kursu sırasında çocuklara hemen yakında, eğitimli
yetiştirme uzmanları tarafından bakılacaktır.
Kadın dil kursları çoğunlukla öğleden önceki saatlerde
yapılmaktadır. Bu kurslar, çocuklarına baktıkları için
başka kurs türlerine katılamayan annelere, Almanca
öğrenmenin yanında sosyalleşme, başka anneler ve
çocukları ile tanışma olanağı sunmaktadır.
Aşağıda Esslingen ilçesindeki çocuk bakım hizmeti sunan
kadınlar için dil kursu tekliflerine dair bir genel bakış
bulabilirsiniz:

Entegrasyon Kursları

DeuFöV Kursları

VwV Almanca Kursları

BEF-Alpha Kursları

MiA Kursları

Bu konu hakkında kapsamlı bilgiler
Web sitesi
linki
edinmek
için
QR kodunu tarayın
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3. Kendi başına Almanca öğrenmek
Bir dil kursuna hemen gidilmesi her zaman mümkün
olmayabilir. Bazen ilk başlangıçta ya da kurslar arasındaki
geçiş süreçlerinde beklemek gerekebilir. Kendi başına
öğrenmek için teklifler iyi bir takviye sağlar.
Kendi başına öğrenmenin bir olanağı da online Almanca
öğrenmektir. Çok çeşitli, ücretsiz online Almanca
öğrenme teklifleri, uygulamalar ve meslek için Almancaya
dair çeşitli linkleri şuradan bulabilirsiniz:

4. Esslingen ilçesindeki dil kursu
sağlayıcıları
Esslingen
Deutsche Angestellten-Akademie
Standort DAA Esslingen
Max-Eyth Straße 7
73733 Esslingen
Telefon: 0711 - 13 77 43 50
www.daa-esslingen.de
Didactica Sprachinstitut

Bu konu hakkında kapsamlı bilgiler

Kollwitzstraße 16

Web sitesi
linki
edinmek
için
QR kodunu tarayın

73728 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 35 44 30
www.didactica-es.de/de/home-2

Almancayı kitaplarla öğrenmeyi tercih edecek olursanız,
bir otokontrolün mümkün olabilmesi bakımından,
Almanca öğrenme kitapları alıştırmalar için çözümleri de
içermelidir. Kapsamlı eğitim materyali örneğin PONS,
Hueber, Klett und Cornelsen yayınevlerinde bulunmaktadır.

Heureka Bildungsgesellschaft
Olgastraße 25
73728 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 57 74 088
www.heureka-bildungsgesellschaft.de
Interkulturelles Forum
(Sadece Esslingen şehri
vatandaşları içindir)
Maille 5-9
73728 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 35 48 71
www.adg-esslingen.de
Internationaler Bund
Martinstraße 42-44
73728 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 36 54 13 36
www.internationaler-bund.de/standort/211414
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Metis GmbH

Volkshochschule Kirchheim

Martinstraße 42

Max-Eyth-Straße 18

73728 Esslingen am Neckar

73230 Kirchheim unter Teck

Telefon: 0711 - 54 99 85 79 10

Telefon: 07021 - 97 30 30

www.metis.gmbh

www.vhskirchheim.de

Peart Sprachenschule

Leinfelden-Echterdingen

Pliensaustraße 43
73728 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 35 62 32

Volkshochschule Leinfelden-Echterdingen

www.peart-sprachen.de

Neuer Markt 3
70771 Leinfelden-Echterdingen

Volkshochschule Esslingen

Telefon: 0711 - 16 00 315

Mettinger Straße 125

www.vhs-le.de

73728 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 55 02 10

Nürtingen

www.vhs-esslingen.de

Bruderhaus Diakonie

Filderstadt

Kirchheimer Straße 60
72622 Nürtingen

Volkshochschule Filderstadt

Telefon: 07022 - 21 75 119

Schulstraße 13/1

www.migration-und-zuwanderung.

70794 Filderstadt

bruderhausdiakonie.de/sprach-und

Telefon: 0711 - 7003 - 470 veya - 464

-integrationskurse/

vwww.vhs-filderstadt.de
ClubK – Sprachen erleben und lernen!
Apothekerstraße 1

Kirchheim

72622 Nürtingen
Telefon: 01525 - 35 77 620
Christliches Jugenddorfwerk

www.clubk-sprachen.de/de/

Im Doschler 36

erwachsenen-kurse/clubk-standorte-mit-

73230 Kirchheim unter Teck

kursangebot-fuer-erwachsene/nuertingen

Telefon: 07021 - 72 800
Deutsche Angestellten-Akademie

www.cjd-kirchheim.de

Standort DAA Nürtingen
Deutsche Angestellten-Akademie

Kirchheimer Straße 60

Standort DAA Kirchheim

72622 Nürtingen

Steingaustraße 23

Telefon: 07022 - 73 99 911

73230 Kirchheim unter Teck

www.daa-nuertingen.de

Telefon: 07021 - 80 19 90
www.daa-kirchheim.de
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5. Danışma noktaları

Kolping Bildungswerk,
Bildungszentrum Nürtingen
Europastraße 11
72622 Nürtingen
Telefon: 0751 - 56 01 59 20
www.kolping-bildungswerk.de

Dil becerileri edinme konusu ile ilgili sorularınız varsa
veya bilgi edinmek istiyorsanız, Esslingen ilçesindeki
çeşitli danışma noktalarına başvuruda bulunabilirsiniz.
Danışma hizmeti gizli ve ücretsizdir.

Sprachinstitut Carlos Uceda
Kirchstraße 61

Federal İstihdam Dairesi
(Bundesagentur für Arbeit)

72622 Nürtingen
Telefon: 07022 - 36 218
www.sprachinstitut-uceda.de

İşsiz olarak kayıtlı ve/veya işsizlik parası I alan insanlar
için yetkili yer.

Volkshochschule Nürtingen
Frickenhäuser Straße 3
72622 Nürtingen

Esslingen Şubesi

Telefon: 07022 - 75 330 oder - 331

Plochinger Straße 2

www.vhs-nuertingen.de/index.php

73730 Esslingen
Telefon: 0800 - 455 55 500

Ostfildern

Kirchheim Şubesi
Steingaustraße 24
Volkshochschule Ostfildern

73230 Kirchheim unter Teck

Esslinger Straße 26

Telefon: 0800 - 45 55 500

73760 Ostfildern
Telefon: 0711 - 34 04 800

Nürtingen Şubesi

www.vhs-ostfildern.de

Europastraße 36
72622 Nürtingen
Telefon: 0800 - 45 55 500
Leinfelden-Echterdingen Şubesi
Stadionstraße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: 0800 - 45 55 500
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Jobcenter

Jugendmigrationsdienst (Göçmen Gençlik Hizmetleri)

İşsizlik parası II alan insanlar için yetkili yer.

Jugendmigrationsdienste (Göçmen Gençlik Hizmetleri)
(JMD)'nin hedef grubunu 12 yaşından 27 yaş da dahil
olmak üzere genç insanlar oluşturmakla birlikte, hukuken
veya yabancılar yasasına uygun bir oturma izniyle
Almanya'da bulunuyor olmaları ön koşulu aranmaktadır.
Teklif, özellikle çocukların eğitimi ve öğretimi konularında,
göçmen geçmişine sahip çocukların ve gençlerin
ebeveynlerine de yöneliktir.

Esslingen Integrationsstelle für Arbeit und
Ausbildung (ISAA) Şubesi
Yardım ödemeleri alan kabul edilmiş sığınmacılar
için yetkili yer – İşsizlik parası II
Uhlandstraße 1
73734 Esslingen
Telefon: 0711 - 90 65 40

Göçmen Gençlik Hizmetleri ayrıca dil desteği ve ileri
eğitim konularında da danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kirchheim Şubesi
Steingaustraße 24
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: 07021 - 72 450
Leinfelden-Echterdingen Şubesi
Gutenbergstraße 17
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: 0711 - 22 06 270
Nürtingen Şubesi
Galgenbergstraße 9
72622 Nürtingen
Telefon: 07022 - 25 210

Esslingen ilçesinde bulunan Göçmen Gençlik Hizmetleri şubelerine buradan ulaşabilirsiniz:
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Yetişkin Göçmenler için Göçmenlik Danışmanlığı

6. Faydalı bilgiler ve bağlantılar

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE),
kalma hakkına veya uzun dönem kalma perspektifine
sahip göçmenlerin yanı sıra Avrupa'dan gelen etnik
Almanları entegrasyon konularında ve Almanca ile
entegrasyon kursları gibi konularda desteklemektedir.
Esslingen ilçesinde bulunan göçmen danışmanlık
şubelerine buradan ulaşabilirsiniz:

Bu konu hakkında kapsamlı bilgiler
Web sitesi
linki
edinmek
için
QR kodunu tarayın

Sığınmacılar daha fazla danışmanlık teklifleri
İlçenin toplu barınma yerlerinde veya belediyenin geçici
konaklama yerlerinde yaşıyorsanız, yetkili sosyal hizmet
danışmanları uygun dil kursu türü ve kurs sağlayıcısı
için bir bilgilendirici
danışmanlık sağlarlar. Büyük şehirlerin veya Esslingen
ilçesinin sizin için yetkili sosyal hizmetler kurumlarından
da yerel dil destek teklifleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi)
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
sizi WebGIS Arama Portalı ile dil tekliflerini arama
konusunda destekler. Buradan oturduğunuz yerin
yakınındaki entegrasyon teklifleri hakkında bilgiler
edinebilirsiniz, örneğin:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Göçmen danışmanlık şubeleri
Göçmen gençlik hizmetleri
Entegrasyon kursları
Entegrasyon projeleri
Geri dönüş danışmanlık noktaları
Yabancılar Dairesi
Federal Dairenin Bölge Şubeleri
Bölge koordinatörleri

Adresiniz yardımıyla oturduğunuz yerin yakınındaki veya
belirli çevresindeki kuruluşlar aranır ve listelenir. Ayrıca
teklif edilen Entegrasyon kurslarının güncel durumunun
belirlenmesi de mümkündür.

Bu konu hakkında kapsamlı bilgiler
Web sitesi
linki
edinmek
için
QR kodunu tarayın
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Yabancılar Dairesi
Bir entegrasyon kursu yükümlülüğü ya da hakkı ile
ilgili sorular konusunda oturduğunuz yerdeki yetkili
yabancılar dairesine başvurun.
Esslingen am Neckar Kenti
Beblingerstraße 3 +1
73728 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 35 12 28 04
Filderstadt
Rosenstraße 16
70794 Filderstadt-Bernhausen
Telefon: 0711 - 70 03 333
Kirchheim unter Teck
Marktstraße 14
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: 07021 - 50 22 29
Nürtingen
Marktstraße 7
72622 Nürtingen
Telefon 07022 - 75 - 258 oder -259
Ostfildern
Gerhard-Koch-Straße 1
73760 Ostfildern
Telefon: 0711 - 34 04 130
Leinfelden-Echterdingen
Marktplatz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: 0711 - 16 00 0
Esslingen Kaymakamlığı (bölgenin kalanı konusunda yetkili)
Ausländerbehörde (Yabancılar Dairesi)
Europastraße 40
72622 Nürtingen
Telefon: 0711 - 39 02 41 752
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Bu dizide halihazırda yayımlanmış:
"Gut ankommen im Landkreis Esslingen –
Informationen für Eltern mit Zuwanderungsgeschichte"
"Gut Ankommen" broşürü, Esslingen ilçesine hızlı bir
şekilde alışmak ve başının çaresine bakmak için
ebeveynleri bilgilendirmektedir.

Web sitesi linki

"Den Übergang gut meistern – Informationen zu
Schule und Beruf für Neuzugewanderte"
"Den Übergang gut meistern" broşürü, gençleri mesleğe
giden yolda çeşitli yardımlar ve teklifler konusunda
bilgilendirmektedir.

Bu konu hakkında kapsamlı bilgiler
Web sitesi
linki
edinmek
için
QR kodunu tarayın

Elinizdeki broşür eksiksizlik ve verilen bilgilerin güncelliği
konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
Bu broşüre eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz başka
teklifler ya da bir sorunuz mu var?
Lütfen bizimle irtibata geçiniz: integration @ lra-es.de
Yayımlayan
Landratsamt Esslingen
Dezernat Soziales
SG 302 Migration und Integration
Pulverwiesen 11
73726 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 39 020
İllüstrasyonlar: Sarah von der Heide
Dizgi ve mizanpaj: Ralph Schuster
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