تعلم األلمانية في مديرية إسلنغن
معلومات حول الدعم اللغوي المقدم لالجئين الجدد من الكبار
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تعلم األلمانية

مقدمة
السادة األعزاء،
"التعليم مفتاح االندماج"  -ال بد وأن تكون قد سمعت هذه العبارة وغيرها مما
يشبهها عدة مرات منذ أن وصلت إلى ألمانيا .ومن المهم ج ًدا ،بال أي شك،
أن تطلع على طبيعة نظام التعليم في ألمانيا ،وكافة العروض المتاحة للتعليم
والتدريب المهني والمتقدم والمستمر وتفهمها ،لتجد لك موطئ قدم دائم فيها.
وحيث أنك قدمت مؤخرً ا إلى ألمانيا ،نرغب في أن نقدم لك الدعم عبر هذا
الكتيب الذي يحتوي على معلومات حول نقاط االتصال ومراكز االستشارة
المتاحة.
وحيث أن االندماج لن يكون ناجحً ا إال من خالل التعليم الذي تتضافر فيه
جهود كافة الجهات الفاعلة المعنية ،وعبر اإلعالن عن العروض المدعومة،
نرغب من خالل سلسلة منشوراتنا في أن نساهم في مساعدتك في مسيرتك
للوصول إلى حياة تعتمد فيها على نفسك وتحدد مصيرك بذاتك بيننا.
ونقدم لك في هذا الكتيب الذي بين يديك معلومات تفيدك للبقاء في مديرية
إسلنغن ،وتساعدك في تعلم األلمانية بسرعة وسهولة.
وأخيرً ا ،أتوجه بشكري لكل من ساهم في إعداد وإصدار هذا الكتيب بنجاح.
كاتارينا كيفل
رئيس مكتب الشؤون االجتماعية

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

يحظى هذا المشروع بتمويل من الوزارة االتحادية للتعليم والبحوث.
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 .1تصنيف مستويات إجادة اللغة

اع ُتمدت ثالثة مستويات أساسية إلجادة اللغة ،تحت كل منها مستويين
فرعيين:

 1.1إجادة اللغة
يعتمد تقسيم المهارات اللغوية في مستويات إجادة اللغة على معايير اإلطار
األوروبي المرجعي العام الذي وحَّ د هذه المستويات في جميع أنحاء أوروبا،
لتسهيل مقارنة المهارات اللغوية وقياس مستوى النجاح في تعلم اللغة.
وتحدد هذه المستويات أغراض تعلم مهارات االستماع والمحادثة والقراءة
والكتابة في اللغة األلمانية التي ال بد من تحقيقها في دورات اللغة التي يخضع
المتعلم في نهايتها الختبار لقياسها.

 :Cمتحدث ماهر

C2
C1

 :Bمتحدث حر

B2
B1

 :Aمتحدث أولي

A2
A1

المستوى

وصف المهارات

A1

فهم الجمل البسيطة باأللمانية واستخدامها.

A2

معرفة أساسيات اللغة األلمانية والتفاهم مع اآلخرين
في مواقف الحياة اليومية.

B1

التحدث عن الكثير من المواضيع بلغة ألمانية بسيطة والحديث عن
التجارب الخاصة.

B2

فهم النصوص األلمانية المعقدة ومناقشتها.

C1

فهم النصوص األلمانية الصعبة والتعبير عن الرأي في كل المسائل
بسالسة وطالقة.

C2

الحديث كأصحاب اللغة األصليين (تقريبًا) دون
صعوبة في الفهم والكالم.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد
رابط
الصفحة حول هذا الموضوع.
المعلومات
من
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 1.2اختبار مستوى اللغة

 1.3بطاقة اللغة في مديرية إسلنغن

للعثور على دورة مناسبة لتعلم اللغة ،يمكنك اختبار إجادتك للغة
األلمانية باختبار مهارات القراءة والكتابة والمحادثة ،لتحديد
مستواك فيها بحسب نتيجة االختبار .وقبل الوصول إلى مستوى
اإلجادة المطلوب ،يمكن االلتحاق في دورة محو األمية حيث يتم
تدريس القراءة والكتابة باللغة األلمانية.

تستخدم بطاقة اللغة الصادرة عن مديرية إسلنغن لتوثيق المشاركة
في دورات تعلم اللغة األلمانية ومسار اكتساب اللغة .وال تعد هذه
البطاقة بديالً عن أي شهادة رسمية ،بل هي أداة مفيدة إلثبات
استكمال الدورات التدريبية بتسجيل دورات اللغة التي تم االلتحاق
بها والشهادات التي تم الحصول عليها .وبهذا ،يمكن إثبات
المشاركة في الدورة المقررة وفق قانون قبول الالجئين أو الدورة
التوجيهية األولية .وننوه هنا إلى أن بطاقة اللغة تسري في جميع
مناطق مديرية إسلنغن ولجميع الدورات التدريبية المتاحة الكتساب
اللغة.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد
رابط الصفحة
المعلومات حول هذا الموضوع.
من

من خالل اختبار اللغة اإللكتروني الذي يتيحه معهد غوتة ،يمكنك
تحديد مدى إجادتك للغة األلمانية ،سواء كنت مبتد ًئا أم متقدمًا في
اللغة أم أصبحت متق ًنا لها .وسيوجهك هذا االختبار نحو الدورة
المناسبة ،ولكنه ال يمنح شهادة معتمدة تدل على معرفتك باأللمانية.

يمكنك العثور على بطاقة اللغة الخاصة بمديرية إسلنغن هنا:

يتاح االختبار هنا:
امسح الرمز المربع للحصول على المزيد
من الصفحة
رابط
المعلومات حول هذا الموضوع.
امسح الرمز المربع للحصول على المزيد

ويمكنك طلب النسخة المطبوعة من .integration@lra-es.de

رابط الصفحة
المعلومات حول هذا الموضوع.
من
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 .2دورات اللغة المتاحة في مديرية إسلنغن

 2.1عروض الدعم اللغوي القياسية
نعرض فيما يلي دورات اللغة القياسية التي تقدمها جمهورية ألمانيا االتحادية
أو والية بادن فورتمبيرغ باستمرار والمطلوبة جزئيًا بموجب القانون.

غالبًا ما يتم تقديم الدعم اللغوي لألطفال والشباب المهاجرين
في رياض األطفال والمدارس التي تتاح فيها دروس تحضيرية
في اللغة ( ،)VKLوفي المدارس المهنية التي تعقد فيها للشباب
الصغار دورات التأهيل السابق للعمل/المهنة (دون معرفة باللغة
األلمانية) ( .)VABO/VABيمكنك االطالع على المزيد من
المعلومات في الصفحة  42من كتيب "االنتقال بنجاح".
وتقدم للشباب الصغار دون سن  27عامًا ،ممن لم يعد مطلوبًا منهم
االلتحاق بالمدرسة ،دورات اندماج خاصة.
وتقام في مديرية إسلنغن دورات لغة مختلفة للكبار ،يختارون منها
الدورات المناسبة لهم بحسب متطلباتهم الشخصية وأهدافهم التي
يسعون إليها .وتتاح هذه الدورات بدوام كامل وجزئي ،بحيث يتمكن
الطالب من تعلم اللغة إلى جانب التدريب أو العمل.
ونعرض في الفصول التالية جميع أنواع الدورات التدريبية ،مع
تحديد الفئات المستهدفة من كل دورة ،والمحتوى المقدم فيها،
وأماكن التسجيل ،والتكلفة و/أو الجهة الممولة لها.

يمكنك االطالع على نبذة حول عروض الدورات التدريبية في
مديرية إسلنغن هنا:

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد
رابط الصفحة
المعلومات حول هذا الموضوع.
من
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دورات قبول الالجئين

الدورة التوجيهية األولية

دورات قبول الالجئين هي الدورات التي تقدم الحد األدنى من المهارة
اللغوية ،والمطروحة عمالً بقانون قبول الالجئين (المادة  13الفقرة ،)2
بتمويل من والية بادن فورتمبيرغ.

يقدم في هذه الدورات الحد األدنى من متطلبات اللغة ،ويحصل مقدمو طلبات
اللجوء فيها على معلومات مهمة حول الحياة اليومية في ألمانيا ،وتحظى هذه
الدورات بتمويل من االتحادي للهجرة والالجئين.

الفئة المستهدفة
طالبو اللجوء من الكبار
النوع
تتاح دورات قبول الالجئين على شكل دورات محو األمية أو دورات
للمستوى ( ،)A1وذلك بحسب حاجة المشاركين في الدورة.
الهدف
▪ التوجيه األولي في اللغة
▪اكتساب المعرفة األساسية باللغة األلمانية
▪وضع األسس لمواصلة تعلم اللغة

الفئة المستهدفة
▪ طالبو اللجوء الذين يحظون باألولوية ،إذا لم يحضروا من دول آمنة أو
من دول تتمتع بفرص جيدة للبقاء (سوريا وإريتريا حاليًا)
▪من يتمتعون بإمكانية جيدة للبقاء ،إذا كانت المشاركة في دورة االندماج
غير ممكنة.
▪ال يجوز لطالب المدارس المشاركة في الدورات التوجيهية األولية.
النوع
ينصب التركيز في الدورة التوجيهية األولية على التعرف على الحياة
اليومية في ألمانيا.
ومن الموضوعات التي يتم التطرق إليها :السكن والعمل والصحة والتسوق
ورياض األطفال والعادات والتقاليد في ألمانيا ،وموضوعات أخرى غيرها.
تتكون الدورة من  300محاضرة (تستمر كل منها  45دقيقة).

المؤهل
شهادة مشاركة في الدورة
المؤسسة
كلّفت المديرية مؤسسة ) Arbeiterwohlfahrt (AWOبتنظيم هذه
الدورة التدريبية ،وعادة ما يتم توجيهها من قبل مجموعات العمل التطوعية
المشاركة في مساعدة الالجئين ،وتقام في مقر السكن المشترك .ويمكن
لالجئين في المسكن الجماعي الحصول على معلومات حول هذه الدورات
من الخدمات االجتماعية.
التكلفة
تتاح هذه الدورات مجا ًنا.

الهدف
▪اكتساب المعرفة األساسية باللغة األلمانية
▪التعرف على الهياكل المتاحة لتحسين التوجيه في ألمانيا
المؤهل
شهادة مشاركة في الدورة
المؤسسة
يتم التسجيل في كل دورة لدى الجهة التي تطرحها.
التكلفة
تتاح هذه الدورات مجا ًنا.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد
رابط الصفحة
المعلومات حول هذا الموضوع.
من
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دورات االندماج
تعد دورات االندماج األداة المركزية الكتساب اللغة في ألمانيا ،ويتم تنظيمها
من قبل المكتب االتحادي للهجرة والالجئين ()BAMF؛ فإلى جانب دورة
االندماج التقليدية ،تتاح دورات خاصة لمجموعات مختلفة من المستهدفين ،يتم
تصميمها بالهيكلية ذاتها ،ولكنها تختلف من حيث المدة والمحتوى المطروح
فيها .ونعرض في هذا الفصل ،الصفحة  ،17 / 16أشكال الدورات الخاصة.
الفئة المستهدفة
يتم التمييز في الفئات المستهدفة من دورات االندماج بين االلتزام
َ
الملزمين بها المشاركة في الدورة ،في حين
واالستحقاق؛ حيث يجب على
يمكن للمستحقين لها القيام بذلك.
ومن الفئات الملزمة:
ً
حديثا ،الذين ال يملكون معرفة كافية باللغة األلمانية بعد.
▪المهاجرون
▪األجانب الذين يعيشون في ألمانيا منذ مدة طويلة ويحتاجون بشكل خاص
إلى االندماج في الحياة فيها.
▪األجانب الذين يحصلون على إعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية/
المجلد الثاني.
▪مقدمو طلبات اللجوء الذين يتمتعون بفرص جيدة للبقاء
(سوريا وإريتريا حاليًا).
▪الذين يحملون تصريح اإلقامة المتسامحة بموجب المادة  60أ الفقرة 2
الجملة  3من قانون اإلقامة.
▪الذين يحملون تصريح إقامة بموجب المادة  25الفقرة  5من قانون
اإلقامة ،والذين يحصلون على إعانات بموجب قانون إعانة طالبي اللجوء.
أما الفئات المستحقة ،فهي:
▪المهاجرون المتأخرون والمهاجرات المتأخرات
ً
حديثا ممن يحملون إقامة دائمة
▪المهاجرون
▪األجانب الذين يعيشون في ألمانيا منذ فترة طويلة
▪مواطنو االتحاد األوروبي
▪األلمان من أصل أجنبي الذين بحاجة إلى االندماج بشكل خاص

النوع
تتكون دورة االندماج من دورة للغة ودورة توجيهية.
يتم في دورة اللغة تدريس المهارات اللغوية وتطرح فيها موضوعات
مهمة من الحياة اليومية ،كالعمل والوظيفة ورعاية األطفال وتربيتهم،
فضالً عن الصحة والسكن.
أما في الدورة التوجيهية فيتم تناول موضوعات عامة عن ألمانيا،
كالتاريخ والثقافة والحقوق والواجبات والقيم المهمة في البالد.
الهدف
▪ االندماج في ألمانيا
▪تعلم اللغة األلمانية
المؤهل
شهادة "اختبار األلمانية للمهاجرين" ( )DTZبعد اجتياز اختبار اللغة.
شهادة "الحياة في ألمانيا" ( )LiDبعد اجتياز اختبار الدورة التوجيهية
المؤسسة  /تقديم الطلب
يمكنك العثور على معلومات حول التقدم بطلب االلتحاق بدورة
االندماج في الصفحة .16
التكلفة
تتفاوت التكاليف بحسب االلتزام أو االستحقاق أو القبول في المقاعد
المجانية ،ولكن يؤخذ الدخل في االعتبار في بعض الحاالت.
إذا كانت لديك أي أسئلة محددة حول التكاليف واإلعفاءات المحتملة،
يرجى االتصال بالجهة التي تقدم الدورة التدريبية .والجدير بالذكر أنه
يمكن تحمل تكاليف المواصالت التي يتكبدها المشاركون المنتظمون
الذين يحصلون على إعانة (إعانات الرعاية االجتماعية أو إعانات
طالبي اللجوء) شريطة أن تكون المسافة إلى موقع الدورة ال تقل عن
ثالثة كيلومترات.

▪مقدمو طلبات اللجوء الذين يتمتعون بفرص جيدة للبقاء
(سوريا وإريتريا حاليًا).
▪الذين يحملون تصريح اإلقامة المتسامحة بموجب المادة  60أ الفقرة 2
الجملة  3من قانون اإلقامة والذين يحملون تصريح إقامة بموجب
المادة  25الفقرة  5من قانون اإلقامة.
▪طالبو اللجوء الذين قد يحصلون على وظيفة في ألمانيا وال يتمتعون
بفرص جيدة للبقاء ،إذا كانوا قد قدموا إلى ألمانيا قبل  1أغسطس/
آب  2019و ُسمِح لهم بالبقاء فيها مدة ثالثة أشهر على األقل.
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تقديم طلب المشاركة في دورة االندماج:
المجموعة المستهدفة
▪

تقديم الطلب

نموذج الطلب

مهاجر/ة متأخر/ة

في حال عدم االلتحاق بإحدى دورات اللغة التي تقدمها

الطلب لدى

الدخول قبل 2005 / 1 / 1

وكالة العمل االتحادية من قبل:

المكتب االتحادي لإلدارة:

طلب لدى

المكتب االتحادي لإلدارة:

في حال االلتحاق في إحدى دورات اللغة مسب ًقا:
الطلب لدى

المركز اإلقليمي للمكتب االتحادي

الطلب لدى المكتب
اإلقليمي للهجرة والالجئين:

للهجرة والالجئين

▪

مهاجر/ة متأخر/ة

أهلية المشاركة من خالل مكتب

الدخول من 2005 / 1 / 1

اإلدارة عند الوصول.

▪
▪
▪ الذين يحملون تصريح اإلقامة المتسامحة بموجب المادة  60أ الفقرة  2الجملة  3من قانون اإلقامة
▪ تصريح اإلقامة بموجب المادة  25الفقرة  5من قانون اإلقامة
مقدمو طلبات اللجوء الذين يتمتعون بفرص جيدة للبقاء

طالبو اللجوء الذين قد يحصلون على وظيفة في ألمانيا إذا كانوا قد قدموا إلى ألمانيا قبل  1أغسطس/آب 2019

▪

الطلب لدى

لست ملزمًا بتقديم أي طلب إذا كنت
مؤهالً للمشاركة.

المكتب االتحادي

للهجرة والالجئين

األجانب الذين يحملون تصريح إقامة

الطلب لدى

إصدار تصريح اإلقامة قبل 2005 / 1 / 1

االتحادي للهجرة والالجئين

المركز اإلقليمي للمكتب

إمكانية المشاركة في الدورات المجانية.
أو االلتزام بالمشاركة من خالل

ال يجب تقديم أي طلب إذا كنت ملزمًا

دائرة شؤون األجانب أو مركز

بالمشاركة.

التوظيف.

▪

األجانب الذين يحملون تصريح إقامة

االلتزام بالمشاركة من خالل

ال يجب تقديم أي طلب إذا كنت ملزمًا

إصدار تصريح اإلقامة من 2005 / 1 / 1

دائرة شؤون األجانب أو مركز

بالمشاركة.

التوظيف.

▪

مواطنو االتحاد األوروبي

▪

األلمان الذين يحتاجون إلى االندماج

الطلب لدى

المركز اإلقليمي

للمكتب االتحادي للهجرة والالجئين
إمكانية المشاركة في الدورات المجانية.
الطلب لدى

المركز اإلقليمي للمكتب االتحادي

للهجرة والالجئين
إمكانية المشاركة في الدورات المجانية.

يمكنك العثور على المزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني للمكتب
االتحادي للهجرة والالجئين ،ويمكنك تحديد موقع المركز اإلقليمي للمكتب
(انظر الصفحة .)39
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دورة اآلباء واألمهات
تركز الدورة على الموضوعات الخاصة التي تهم اآلباء واألمهات الذين لديهم
أطفال ينشأون في ألمانيا ،وتستمر لمدة أطول من الدورات األخرى.

مخطط سير دورة االندماج:
المجموعة المستهدفة

دورة الشباب
مصممة للشباب حتى سن  27عامًا ممن لم يعد مطلوبًا منهم االلتحاق
بالمدرسة ،وتطرح فيها موضوعات مثل المدرسة والتعليم والتأهيل المهني،
فضالً عن األسرة والتعايش وغيرها .إلى جانب ذلك ،يتعلم المشاركون في
إطار المرحلة التطبيقية عن المؤسسات التعليمية اإلقليمية ووظائف التدريب.

اختبار مستوى اللغة
التسجيل لدى مقدم الدورة
اختيار نوع الدورة المناسب
أنواع الدورات التقليدية

أنواع الدورات الخاصة

االلتحاق بدورة االندماج
دورة اللغة  +دورة االندماج
االمتحان
الحياة في ألمانيا

اختبار األلمانية للمهاجرين

دورة الدعم
مصممة خصيصًا لمن يجدون صعوبة في تعلم لغة جديدة أو يحتاجون إلى
المزيد من الوقت لذلك ،حيث تتكون الدورة من عدد أكبر من المحاضرات
مقارنة بدورات االندماج التقليدية.
الدورة المكثفة
يُقدم فيها المحتوى ذاته المطروح في دورات االندماج التقليدية،
ولكن في عدد أقل من المحاضرات .وصممت هذه الدورة لمتعلمي
اللغة من ذوي الخبرة أو من يرغبون في االنخراط في المجتمع
األلماني والحياة والعمل بسرعة.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد
رابط
الصفحة حول هذا الموضوع.
المعلومات
من

أنواع الدورات الخاصة:
دورة محو األمية
مصممة للمشاركين الذين ال يستطيعون القراءة والكتابة ألسباب مختلفة ،حيث
تتاح لهم في هذه الدورة فرصة اكتساب اللغة األلمانية ومهارات الكتابة في
الوقت نفسه.
دورة متعلمي الخط الثاني
مصممة للمهاجرين والمهاجرات الذين يستطيعون القراءة والكتابة بلغة أو
أكثر من لغة ال تستخدم األبجدية الالتينية ،فيتعلمون في هذه الدورة األبجدية
الالتينية لتكون أساسًا الكتساب اللغة الح ًقا.
الدورة النسائية
يركز محتوى الدورة على الموضوعات التي تهم النساء ،وتتاح إلى جانبها
خدمات رعاية األطفال أثناء المحاضرات ،وتتميز عن غيرها بكادر تدريسي
مكون من المعلمات فقط.

يمكنك البحث عن مقدّمي الدورات في مديرية إسلنغن بكل سهولة
من خالل نظام المعلومات اإللكتروني " "WebGISالمتاح على
صفحة المكتب االتحادي للهجرة والالجئين:

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد
رابط
الصفحة حول هذا الموضوع.
المعلومات
من
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دورات دعم اللغة المهنية
تعد دورات دعم اللغة المهنية ( )DeuFöVحجر بناء آخر من سلسلة الدعم
اللغوي وهي مبنية مباشرة على دورات االندماج .يتولى المكتب االتحادي
للهجرة والالجئين مهمة تنسيق وعقد هذه الدورات .وتهدف دورات اللغة
المهنية هذه إلى إعداد المهاجرين والالجئين الباحثين عن العمل وتمكينهم
لغويًا لسوق العمل.
الفئة المستهدفة
▪ المهاجرون ،بمن فيهم الذين حصلوا على تصريح ،ولديهم احتماالت جيدة
للبقاء (سوريا وإريتريا حاليًا)
▪ مواطنو االتحاد األوروبي
▪ المهاجرون من دول ثالثة
▪ األلمان من ذوي األصول المهاجرة
▪من حضروا دورة االندماج أو الذين يحملون تصريح اإلقامة المتسامحة وال
يمكنهم االلتحاق بدورات االندماج.
ال يجوز لالجئين من دول آمنة المشاركة في هذه الدورات.

المؤسسة
تصدر وكالة العمل ومركز التوظيف إذ ًنا للباحثين عن عمل يخولهم
بالمشاركة في هذه الدورات.
أما من يعملون أو يخضعون للتدريب ،فيقدمون طلبًا مباشرً ا إلى المكتب
االتحادي للهجرة والالجئين.
التكلفة
تتاح هذه الدورات مجا ًنا للباحثين عن عمل.
يجب أن يدفع العاملون الذين ال يقل دخلهم السنوي عن  20ألف يورو
رسومًا قدرها  2.07يورو لمقدم الدورة مقابل كل محاضرة.
والجدير بالذكر أنه يمكن تحمل تكاليف المواصالت التي يتكبدها
المشاركون المنتظمون الذين يحصلون على إعانة (إعانات الرعاية
االجتماعية أو إعانات طالبي اللجوء) شريطة أن تكون المسافة إلى موقع
الدورة ال تقل عن ثالثة كيلومترات .يمكنك الحصول على معلومات أكثر
دقة من مقدمي دورات اللغة.

يجب أن يكون المشاركون:
▪مسجلين على قائمة الباحثين عن عمل
▪يحصلون على إعانات بموجب قانون الشؤون االجتماعية/المجلدين الثاني
والثالث
▪يبحثون عن موقع للتدريب أو يخضعون للتدريب فعالً
▪يخضعون إلجراءات االعتراف بالمؤهالت المهنية
النوع
يمكن طرح هذه الدورات للتأسيس لمستويات اللغة  B2و،C1
أو باعتبارها دورات خاصة .وتتاح هنا:
▪دورات لغة مهنية لمن يخضعون إلجراءات االعتراف بالمهن الطبية
األكاديمية والمهن الصحية.
▪دورات خاصة في موضوعات مثل الصناعة والهندسة وتجارة التجزئة.
▪دورات خاصة للمشاركين في دورة االندماج الذين لم يصلوا إلى المستوى
 B1بعد.
▪دورات خاصة متاحة ضمن شروط معينة لمن وصل إلى
مستوى في اللغة دون .B2

يمكنك العثور على مواقع عقد الدورات القريبة منك عبر بوابة البحث
:Kursnet

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد

الهدف
▪ تعلم اللغة األلمانية
▪اإلعداد لاللتحاق بسوق العمل أو الدراسة

رابط الصفحة
المعلومات حول هذا الموضوع.
من

للمزيد من المعلومات:

المؤهل
شهادة لغة بعد اجتياز االختبار المحدد

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد
رابط الصفحة
المعلومات حول هذا الموضوع.
من

20

تعلم األلمانية

تعلم األلمانية

21

 2.2عروض إضافية للدعم اللغوي
تدعم هذه الدورات التكميلية الدورات القياسية ،ويمكن االلتحاق بها إذا أراد
متعلم اللغة مواصلة تعليمه أو لم يتمكن ألسباب معينة من المشاركة في
الدورات القياسية.

الهدف
▪ تعلم اللغة األلمانية
▪ اإلعداد لاللتحاق بسوق العمل
المؤهل
شهادة لغة بعد اجتياز االختبار المحدد
المؤسسة
يمكن للمهتمين االتصال بإدارة الرعاية االجتماعية ،أو إدارة االندماج ،أو
جهة االتصال المحلية المهنية باالندماج في الموقع .وننوه هنا إلى أن هذا
النوع من الدورات تطرحه جهات مختلفة في مديرية إسلنغن.
التكلفة
تتاح هذه الدورات مجا ًنا.
والجدير بالذكر أنه يمكن تحمل تكاليف المواصالت شريطة أن تكون المسافة
إلى موقع الدورة ال تقل عن ثالثة كيلومترات.

دورات األلمانية  VwVلالجئين
تستهدف دورات اللغة األلمانية المقامة بموجب اللوائح اإلدارية األلمانية
الالجئين والمهاجرين ،وتحظى هذه الدورات بتمويل من وزارة الشؤون
االجتماعية واالندماج في والية بادن فورتنبيرغ والمديريات التي تقام فيها.
الفئة المستهدفة
الالجئين والمهاجرين الذين لم يلتحقوا بدورات اللغة التي طرحها المكتب
االتحادي للهجرة والالجئين بعد.
ال يجوز للفئات التالية المشاركة في هذه الدورات:
▪الطالب الملزمين بااللتحاق بالمدرسة
▪كل من هو ملزم بااللتحاق بدورات االندماج التي يطرحها المكتب االتحادي
للهجرة والالجئين
▪من يحملون تصريح اإلقامة المتسامحة ممن ترجع أصولهم إلى دول آمنة.
النوع
يمكن طرح هذه الدورات للتأسيس لدورات محو األمية أو لمستويات اللغة
من  A1إلى .C1
أو يمكن طرحها باعتبارها دورات خاصة ،وهي:
▪دورات اللغة لآلباء واألمهات والدورات المخصصة للنساء مع خدمة رعاية
األطفال
▪دورات اللغة األلمانية للعاملين ،إلى جانب مهنهم
▪ الدورات المكثفة
▪دورات اللغة األلمانية المصاحبة للتأهيل التمهيدي.
تسري المتطلبات اإلضافية للمشاركة على أنواع الدورات الخاصة.

ترد هنا المزيد من المعلومات حول الفئة المستهدفة ونوع الدورة:

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد
رابط الصفحة
المعلومات حول هذا الموضوع.
من
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السنة التعليمية لالجئين الكبار ()BEF-Alpha
تتاح للمشاركين من الالجئين الكبار في هذه السنة ()BEF-Alpha
أساسيات مهمة إلدماجهم في المجتمع وتأهيلهم للعمل في ألمانيا ،ويحظى
المشروع بدعم من الوزارة االتحادية للتعليم والبحوث وفي إطار مبادرة
السلسلة التعليمية باالتفاق مع والية بادن فورتنمبيرغ.
الفئة المستهدفة
الالجئون الذين تتراوح أعمارهم بين  20و 35عامًا ولديهم مهارات
محدودة أو معدومة في الكتابة واللغة األلمانية ،بغض النظر عن
أصولهم أو أوضاعهم القانونية.
النوع
تجمع السنة التعليمية لالجئين الكبار ( )BEF-Alphaبين اكتساب
اللغة والتوجيه المهني التطبيقي .وتتكون الدورة من وحدات مختلفة،
هي :محو األمية والدعم اللغوي ،والتوجيه المهني/اإلعداد المهني،
والمهارات اليومية والدراسات االجتماعية/التثقيف السياسي.
تستمر دورات  35 BEF-Alphaأسبوعًا تدريسيًا و 5أسابيع
للتدريب التطبيقي.
والجدير بالذكر أن هذه الدورة متاحة للنساء مع خدمة رعاية األطفال.
الهدف
▪ تعلم اللغة األلمانية
▪أسس مواصلة تعلم اللغة
▪اإلعداد لاللتحاق بسوق العمل
المؤهل
شهادة لغة بعد اجتياز االختبار المحدد
المؤسسة
يتاح التسجيل في هذه الدورات لدى الجهة التي تطرحها.
التكلفة
تتاح هذه الدورات مجا ًنا.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد
رابط الصفحة
المعلومات حول هذا الموضوع.
من
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دورات MiA
يقصد بدورات " MiAقوة النساء المهاجرات في الحياة اليومية" ،وهي
دورات تحظى بتمويل من االتحادي للهجرة والالجئين.
الفئة المستهدفة
األجنبيات الالتي يستوفين المعايير التالية:
▪يحملن تصريح إقامة دائمة في ألمانيا (من جميع الدول عدا دول أوروبا
الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا)
▪أكبر من  16سنة
▪لم يتلقين التعليم المدرسي أو المهني في ألمانيا
وتتاح دورات "قوة النساء المهاجرات في الحياة اليومية" كذلك للفئات التالية:
▪مقدمات طلبات اللجوء الالتي يتمتعن بفرص جيدة للبقاء
(سوريا وإريتريا حاليًا).
▪مقدمات طلبات اللجوء الالتي قدمن إلى ألمانيا قبل  1أغسطس ،2019
وكان لديهن تصريح إقامة مدته  3أشهر على األقل ،ولم يحضرن من دولة
آمنة ويستوفين أحد المتطلبات الواردة في المادة  44الفقرة  4الرقم  1من
قانون اإلقامة.
النوع
تتكون دورة "قوة النساء المهاجرات في الحياة اليومية" من  34ساعة ،أي
ما يعادل نحو  45محاضرة (تستمر كل منها  45دقيقة) .يتم تصميم محتوى
الدورة بما يلبي احتياجات المشاركات .والجدير بالذكر أن إدارة الدورة
تقتصر على النساء فقط.
الهدف
▪ التأسيس في اللغة
▪دعم النساء عند القدوم إلى ألمانيا والعيش فيها
▪تمكين المرأة في حياتها االجتماعية
المؤهل
شهادة مشاركة في الدورة
المؤسسة
تتاح المشاركة في الدورة مجا ًنا ،ويتاح التسجيل في هذه الدورات لدى الجهة
التي تطرحها.
ترد هنا المزيد من المعلومات حول دورات "قوة النساء المهاجرات في الحياة
اليومية" ،ومواقع عقدها ،والمسارات المتاحة فيها.

التكلفة
تتاح هذه الدورات مجا ًنا.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد
من الصفحة
رابط
المعلومات حول هذا الموضوع.
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عروض أخرى للفئات الخاصة المستهدفة
تعلم األلمانية بدعم من المتطوعين
تنشط في العديد من بلديات المديرية مجموعات عمل لمساعدة الالجئين
ومقدمي طلبات اللجوء ،يتولى أعضاؤها تدريس اللغة األلمانية طوعًا
لالجئين .ولتتأكد من وجود عروض طوعية لدعم اكتساب اللغة في بلديتك،
يمكنك سؤال مجموعة العمل الفاعلة فيها.
ترد هنا المزيد من المعلومات حول مجموعات العمل الفاعلة في مساعدة
الالجئين في مديرية إسلنغن:

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد

الدورات ذاتية التمويل
يمكن لمن يرغب في تعلم األلمانية ،وال يحصل على أي دعم ،أن يلتحق
بالدورات ذاتية التمويل على نفقته الخاصة .وتتاح هذه الدورات لجميع
مستويات اللغة بدوام كامل أو جزئي أو دورات مسائية أو مكثفة .لمزيد من
المعلومات ،يرجى التواصل مباشرة مع مقدمي الدورات في منطقتك ،والذين
ترد أسماؤهم في قوائم من الصفحة  33إلى الصفحة .36

دورات اللغة المتاحة في مديرية إسلنغن
(سلسلة الدعم اللغوي)
محو األمية ،دورة

رابط الصفحة
المعلومات حول هذا الموضوع.
من

متعلمي الخط

A1

A2

متحدث أولي

B1

B2

متحدث حر

C2

C1
متحدث ماهر

الثاني

دورات قبول الالجئين
الدورات التوجيهية
األولية
دورات االندماج
دورات دعم اللغة المهنية
دورات مخصصة للنساء مع خدمة رعاية األطفال
تتاح للنساء الالتي لديهن أطفال دون سن الثالثة وال يجدن مكا ًنا لرعايتهم
فرصة حضور دورة لغة مخصصة لهن مع خدمة رعاية األطفال.
وخالل دورة اللغة ،تتم رعاية األطفال بجوار الموقع مباشرة ،من قبل
معلمين مدربين.
وعادة ما تعقد دورات اللغة المخصصة للنساء صباحً ا ،وتتاح فيها
لألمهات الالتي ال يستطعن المشاركة في أنواع أخرى من الدورات
بسبب رعاية أطفالهن فرصة تعلم األلمانية ،فضالً عن إمكانية التواصل
مع األمهات وأطفالهن والتعرف عليهن.

دورات األلمانية  VwVلالجئين

السنة التعليمية لالجئين الكبار ()BEF-Alpha
دورات MiA

ترد هنا نبذة عن عروض تعليم اللغة للنساء مع خدمة رعاية األطفال في
مديرية إسلنغن:

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد
رابط الصفحة
المعلومات حول هذا الموضوع.
من
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 .4الجهات الداعمة لدورات اللغة المتاحة
في مديرية إسلنغن

 .3تعلم األلمانية بشكل مستقل
قد يتعذر على المرء في بعض األحيان حضور دورة للغة ،وقد تكون هناك
أوقات لالنتظار في البداية أو بين الدورات .ومن هنا ،تعد عروض التعلم
المستقل إضافة جيدة يمكن االستفادة منها.
ومن هذه الوسائل تعلم األلمانية عبر اإلنترنت .ويمكن العثور هنا على عدد
من الروابط التي تحتوي على مجموعة واسعة من العروض المجانية لتعلم
األلمانية عبر اإلنترنت ومن خالل تطبيقات الهاتف المحمول ،ولتعلم اللغة
األلمانية المتخصصة

إسلنغن
Deutsche Angestellten-Akademie
مقر DAA Esslingen
Max-Eyth Straße 7
73733 Esslingen
هاتف0711 - 13 77 43 50 :
www.daa-esslingen.de

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد

Didactica Sprachinstitut

رابط الصفحة
المعلومات حول هذا الموضوع.
من

Kollwitzstraße 16
73728 Esslingen am Neckar
هاتف0711 - 35 44 30 :

أما إذا كنت تفضل تعلم األلمانية من الكتب ،فيجب أن تحتوي هذه الكتب على
حلول للواجبات الواردة فيها ،لتتمكن من التأكد من إجاباتك .وتتاح الكثير
من المواد التعليمية الصادرة عن دور نشر ،مثل ،PONS :و ،Hueberو
 ،Klettو.Cornelsen

www.didactica-es.de/de/home-2
Heureka Bildungsgesellschaft
Olgastraße 25
73728 Esslingen am Neckar
هاتف0711 - 57 74 088 :
www.heureka-bildungsgesellschaft.de
Interkulturelles Forum
(للمواطنين والمواطنات في مدينة إسلنغن)
Maille 5-9
73728 Esslingen am Neckar
هاتف0711 - 35 48 71 :
www.adg-esslingen.de
Internationaler Bund
Martinstraße 42-44
73728 Esslingen am Neckar
هاتف0711 - 36 54 13 36 :
www.internationaler-bund.de/standort/211414
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Volkshochschule Kirchheim

Metis GmbH

Max-Eyth-Straße 18

Martinstraße 42

73230 Kirchheim unter Teck

73728 Esslingen am Neckar

07021 - 97 30 30 :هاتف

0711 - 54 99 85 79 10 :هاتف

www.vhskirchheim.de

www.metis.gmbh
Peart Sprachenschule

إيشتردنغن-الينفيلدن

Pliensaustraße 43
73728 Esslingen am Neckar

Volkshochschule Leinfelden-Echterdingen

0711 - 35 62 32 :هاتف

Neuer Markt 3

www.peart-sprachen.de

70771 Leinfelden-Echterdingen
Volkshochschule Esslingen

0711 - 16 00 315 :هاتف
www.vhs-le.de

Schlierbacher Straße 125
73728 Esslingen am Neckar
0711 - 55 02 10 :هاتف

نورتنغن

www.vhs-esslingen.de

Bruderhaus Diakonie

فيلدرشتادت

Schlierbacher Straße 60
72622 Nürtingen

Volkshochschule Filderstadt

07022 - 21 75 119 :هاتف
.www.migration-und-zuwanderung

Schulstraße 13/1

bruderhausdiakonie.de/sprach-und

70794 Filderstadt

/integrationskurse-

0711 - 7003 -470  أو- 464 :هاتف
vwww.vhs-filderstadt.de

ClubK – Sprachen erleben und lernen!
Apothekerstraße 1

كيرشهايم

72622 Nürtingen
01525 - 35 77 620 :هاتف

Christliches Jugenddorfwerk

www.clubk-sprachen.de/de/
erwachsenen-kurse/clubk-standorte-mit-

Im Doschler 36

kursangebot-fuer-erwachsene/nuertingen

73230 Kirchheim unter Teck

Deutsche Angestellten-Akademie

www.cjd-kirchheim.de

07021 - 72 800 :هاتف
DAA Nürtingen مقر
Schlierbacher Straße 60

Deutsche Angestellten-Akademie

72622 Nürtingen

DAA Kirchheim مقر

07022 - 73 99 911 :هاتف

Steingaustraße 23

www.daa-nuertingen.de

73230 Kirchheim unter Teck
07021 - 80 19 90 :هاتف
www.daa-kirchheim.de
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 مكاتب االستشارات.5

,Kolping Bildungswerk
Bildungszentrum Nürtingen
Europastraße 11
72622 Nürtingen

إن كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى المزيد من المعلومات
 يمكنك التوجه إلى العديد من مراكز،حول موضوع اكتساب اللغة
 والتي تقدم خدماتها الموثوقة،االستشارة المتاحة في مديرية إسلنغن
.مجا ًنا لمن يطلبها

0751 - 56 01 59 20 :هاتف
www.kolping-bildungswerk.de
Sprachinstitut Carlos Uceda
Kirchstraße 61
72622 Nürtingen

وكالة العمل االتحادية

07022 - 36 218 :هاتف
www.sprachinstitut-uceda.de

أو من/المعنية بالمسجلين على قوائم العاطلين عن العمل و
.يحصلون على إعانات البطالة من النوع األول

Volkshochschule Nürtingen
Frickenhäuser Straße 3

مقر إسلنغن

72622 Nürtingen

Plochinger Straße 2

07022 - 75 330  أو- 331 :هاتف

73730 Esslingen

www.vhs-nuertingen.de/index.php

0800 - 455 55 500 :هاتف
مقر كيرشهايم

أوستفيلدرن

Steingaustraße 24
73230 Kirchheim unter Teck

Volkshochschule Ostfildern

0800 - 45 55 500 :هاتف

Esslinger Straße 26
73760 Ostfildern

مقر نورتنغن

0711 - 34 04 800 :هاتف

Europastraße 36

www.vhs-ostfildern.de

72622 Nürtingen
0800 - 45 55 500 :هاتف
إيشتردنغن-مقر الينفيلدن
Stadionstraße 4
70771 Leinfelden-Echterdingen
0800 - 45 55 500 :هاتف
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مركز التوظيف

خدمات الهجرة للشباب

معني بمن يحصلون على إعانات البطالة من النوع الثاني.

تضم المجموعة المستهدفة من خدمات الهجرة للشباب ()JMD
شبابًا مهاجرين من سن  12إلى نهاية  27عامًا  -وبصرف النظر
عن وضع إقامتهم ،طالما كانوا يقيمون بصورة قانونية في ألمانيا أو
يحملون اإلقامة المتسامحة .وتتاح هذه الخدمات كذلك ألولياء أمور
هؤالء األطفال والشباب المهاجرين ،سيما في المسائل ذات الصلة
بتعليم أبنائهم وبناتهم وتدريبهم مهنيًا.

مقر مركز االندماج للعمل والتدريب في إسلنغن
معني بالالجئين المعترف بهم
الذين يحصلون على إعانات البطالة من النوع الثاني.
Uhlandstraße 1
73734 Esslingen

والجدير بالذكر أن خدمات الهجرة للشباب تقدم المشورة بشأن
قضايا الدعم اللغوي ومتابعة التعليم ،إضافة إلى مسائل أخرى.

هاتف0711 - 90 65 40 :
مقر كيرشهايم
Steingaustraße 24
73230 Kirchheim unter Teck
هاتف07021 - 72 450 :
مقر الينفيلدن-إيشتردنغن
Gutenbergstraße 17
70771 Leinfelden-Echterdingen
هاتف0711 - 22 06 270 :
مقر نورتنغن
Galgenbergstraße 9
72622 Nürtingen
هاتف07022 - 25 210 :

يمكنك االطالع هنا على نبذة حول خدمات الهجرة للشباب في
مديرية إسلنغن:
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رابط الصفحة
المعلومات حول هذا الموضوع.
من

رابط الصفحة
المعلومات حول هذا الموضوع.
من
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 .6معلومات مفيدة وجهات االتصال

استشارات الهجرة المقدمة للمهاجرين البالغين
تدعم "استشارات الهجرة المقدمة للمهاجرين البالغين" ( )MBEالمهاجرين
والمهاجرات الذين يتمتعون بحق البقاء ،أو تتاح لهم إمكانية جيدة للبقاء،
فضالً عن المهاجرين المتأخرين والمهاجرات المتأخرات في اإلجابة عن
أسئلتهم وفي تقديم معلومات حول موضوعات مختلفة مثل دورات اللغة
األلمانية ودورات االندماج.
يمكنك االطالع هنا على نبذة حول مراكز استشارات الهجرة المقدمة
للمهاجرين البالغين في مديرية إسلنغن:

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد
رابط الصفحة
المعلومات حول هذا الموضوع.
من

خدمات استشارية أخرى لالجئين

المكتب االتحادي للهجرة والالجئين

إذا كنت تعيش في سكن مشترك في المديرية أو في مساكن االلتحاق،
فسيتولى المستشارون االجتماعيون مهمة تقديم المشورة الالزمة حول اإلحالة
إلى دورات اللغة المناسبة و/أو مقدمي الدورات الجيدين ،ويمكنك التوجه
كذلك إلى الخدمات االجتماعية المعنية في بلدات المنطقة الرئيسية أو في
مديرية إسلنغن للسؤال عن برامج دعم اللغة المتاحة في المنطقة.

يقدم المكتب االتحادي للهجرة والالجئين ( )BAMFالدعم لك في البحث
عن دورات اللغة عبر بوابة البحث اإللكترونية  .WebGISيمكنك االطالع
هنا على المزيد من المعلومات حول عروض االندماج المتاحة في المناطق
القريبة منك ،ومنها على سبيل المثال:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

		مراكز المشورة للمهاجرين
		خدمات الهجرة للشباب
		دورات االندماج
		مشاريع االندماج
		مراكز استشارات العودة
		دوائر شؤون األجانب
		المكاتب اإلقليمية للمكتب االتحادي
		المنسقون اإلقليميون

وبإدخال عنوانك ،يتم البحث عن المراكز القريبة منك أو في منطقة معينة،
وإدراجها في قائمة ،ومن الممكن أيضًا تحديد الوضع الحالي لدورات
االندماج المقدمة.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد
رابط الصفحة
المعلومات حول هذا الموضوع.
من
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دائرة شؤون األجانب
يمكنك التوجه إلى دائرة شؤون األجانب في منطقتك إذا كانت لديك أسئلة
حول االلتزام أو االستحقاق في دورات االندماج.
73726 Esslingen am Neckar
Beblingerstraße 3 +1
73728 Esslingen am Neckar
هاتف0711 - 35 12 28 04 :
فيلدرشتادت
Rosenstraße 16
70794 Filderstadt
هاتف0711 - 70 03 333 :
كيرشهايم أونتر ديك
Marktstraße 14
73230 Kirchheim unter Teck
هاتف07021 - 50 22 29 :
نورتنغن
Marktstraße 7
72622 Nürtingen
هاتف 259- :أو 07022 - 75 - 258
أوستفيلدرن
Robert-Koch-Straße 87/1
73760 Ostfildern
هاتف0711 - 34 04 130 :
الينفيلدن-إيشتردنغن
Marktplatz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
هاتف0711 - 16 00 0 :
دائرة إسلنغن (متاح لباقي مناطق المديرية)
دائرة شؤون األجانب
Europastraße 40
72622 Nürtingen
هاتف0711 - 39 02 41 752 :
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ورد في هذه السلسلة:
"نزلتم سهالً في إسلنغن  -معلومات ألولياء األمور المهاجرين"
ترد في كتيب "نزلتم سهالً" معلومات ألولياء األمور حول خدمات
المشورة والدعم تساعدهم في تسريع االستقرار في مديرية إسلنغن
وترتيب أمورهم فيها.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد
رابط الصفحة
المعلومات حول هذا الموضوع.
من

"االنتقال بنجاح  -معلومات حول المدرسة والمهنة لالجئين
الجدد"
ترد في كتيب "االنتقال بنجاح" معلومات حول العديد من الخدمات
والعروض المتاحة للشباب لتيسير طريقهم إلى سوق العمل.

امسح الرمز المربع للحصول على المزيد
رابط الصفحة
المعلومات حول هذا الموضوع.
من

يخلو هذا الكتيب من أي ادعاء بأنه كامل ،أو بأن المعلومات
المذكورة فيه حديثة.
هل لديك عروض وخدمات ترغب في إدراجها في هذا الكتيب ،أو
أسئلة أخرى ترغب في طرحها؟
نسعد بتواصلك معنا عبرintegration @ lra-es.de :
الناشر
دائرة إسلنغن
رئيس مكتب الشؤون االجتماعية
SG 302 Migration und Integration
Pulverwiesen 11
73726 Esslingen am Neckar
هاتف0711 - 39 020 :
الرسوم :سارة فون دير هايدة
الطباعة والتنسيق :رالف شوستر
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