عالقات ومعلومات
Stadt Heilbronn ∙ Bürgeramt
- Informationsstelle für Integrationskurse -

(وكيل معلومات عن دورات االندماج بالمجتمع)
Marktplatz 7 ∙ 74072 Heilbronn
غرفة 260
رقم الهاتف 07131/56-3868

الرسمي الدوام اوقات׃ من االثنين إلى األربعاء و يوم الجمعة من
الساعة  8.30الى  12.00والخميس من الساعة  14.00الى .18.00

 ...أخیر اً یمكني المشاركة في
الحیاة بألمانیا بصورة أفضل

www.integration-in-deutschland.de

 ...من خالل تكلم األلمانیة
بطریقة أفضل أصبح من األسھل
إیجاد عمل

في حالة احتیاجك لمزید من المعونة یمكنك أیضا
االتصال بمكتب االستشارات األولیة لالندماج في
المجتمع Migrationserstberatung
أو ھیئة خدمة الشباب لالندماج بالمجتمع

دورات االندماج
بالمجتمع

یمكنك الحصول على مزید من المعلومات عن طریق
اإلنترنت تحت العنوان التالي:

.Jugendmigrationsdienste

دورات االندماج
بالمجتمع

 ...یُسھل عل ّي طریق الحصول
على تصریح إقامة أو الحصول على
الجنسیة

« اللغة مثل اإلنسان »
Stand 1/2017

Arabisch

ما ھي دورات االندماج بالمجتمع؟
یتحتم على كل أجنبي یرید أن یحیا كمواطن شریك في
ألمانیا أن یتحدث اللغة األلمانیة .وھذا ھام جداً إلیجاد
عمل أو ملئ استمارات الطلبات أو حتى مجرد وجود
فرصة للتعرف على أشخاص جدد .كما أنه یجب أیضا ً
على المواطنین األجانب أن یعرفوا بعض األشیاء عن
البلد التي یحیون بھا :كالتاریخ والحضارة والنظام
القضائي الخاص بالبلد .كل ھذا بل وأكثر من ذلك
یمكن تعلمه في دورات االندماج بالمجتمع.

من یحق له االشتراك بھا؟
•كافة حاملي الجنسیات األجنبیة
•المواطنون األلمان ذات أصول أجنبیة

ما ھي تكاليف الدورة؟
• ۱،۹٥یورو عن كل ساعة دراسیة.
•بعد إنھاء الدورة بنجاح یمكنك استرداد  % ٥۰من
قیمة تكالیف الدورة
•الدورات مجانیة لأللمان العائدین من المھجر
•الدورات مجانیة للحاالت المنصوص علیھا بكتاب
قانون التشریع االجتماعي الثاني ولمن یحصل على
تكالیف المسكن.

ما ھي الدورات المتاحة؟
•دورات عامة لالندماج بالمجتمع
( ۷۰۰ساعة)
•دورات االندماج الخاصة بالشباب اللذین تقل
أعمارھم عن  ۲۷سنة
( ۱۰۰۰ساعة)
•دورات االندماج آلباء وأمھات لم یبلغ عمر أطفالھم
سن الرشد القانوني
( ۱۰۰۰ساعة)
•دورات االندماج آلباء وأمھات تتراوح أعمار
أطفالھم من  ۱إلى  ۳سنوات
( ۱۰۰۰ساعة)
•دورات االندماج الخاصة بالنساء مرتین باألسبوع
( ۱۰۰۰ساعة)
•دورات وقت العمل الجزئي ثالث مرات أسبوعيا ً
( ۷۰۰ساعة)
•دورات محو األمية (  ۱۰۰۰ساعة)

كیفیة تسلسل الدورة؟
على سبیل المثال :دورات االندماج العامة
• ۳۰۰ساعة معرفة األساسیات
• ۳۰۰ساعة معرفة للمستوى المتقدم
• ۱۰۰ساعة ثقافة سیاسیة.
(دورات توجیھیه)

ماذا یجب علیك فعله؟
•تفضل بالحضور إلى إدارة االستعالم عن
دورات االندماج بالمجتمع «في إدارة البلدیة»
 ،Im Rathausغرفة رقم  2٦۰بمیدان
«ماركت بالتس»  Marktplatzرقم ۷
بمدینة  ۷٤۰۷۲ھایلبرون
•رجاء إحضار جواز سفرك معك وما یدل على
حصولك على نقود بطالة العمل  ۲أو تكالیف
المسكن في حالة توافرھا لدیك (في حالة إحضار
ھذه األوراق یمكنك الحصول على إعفاء من
تكالیف الدورة)
•سوف نقوم أثناء اللقاء بإعطائك كافة المعلومات
الھامة (كتقدیم الطلب والحصول على الموافقة
ومدة الدورة الزمنیة ومواعید الدورة واإلعفاء
من التكالیف ،إلخ).
•وعند إتمام الدورة بنجاح یتم منحك «شھادة إتمام
دورة االندماج بالمجتمع».

