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 با دولدونگدورههای آموزشی 
Ausbildungsduldung 

 شده در:تنظیم  آموزش و اشتغال دولدونگ در مورد قانون 

 به اجرا:  2020سال  هیژانو 1

 60 c:بخش: قانون اقامت 

 نییآ کیدر سطح کشور ، به  یروش کاربرد کیبه  یابیبرنامه و دست یآموزش به منظور ساده سازدولدونگ 
 شود.   ینامه جداگانه منتقل م

 هدف:

 شیبه عنوان پ تیهوروشن سازی ، اندشناخته شده دولت ای که توسط  کمک کننده یگنجاندن آموزش ها
 دولدونگ یدوره انتظار برا کی ی، معرف یاساس هایازین

 :تاثیر

 چه افرادی میشود؟شامل 
 میشود؟دوره آموزشی دولدونگ شامل حال شما آیا 

  :اگربله،   :خیر، اگر 
 نامشخص میباشد، هویت هنوز 

 برخوردار میباشد، ماه  ۳این دولدونگ را کمتر از شخص 
روز  ۹۰یا به عبارتی ) روز، نرخ روزانه ۵۰کیفری  بیش از محکومیت 

 یاجرم مرتکب شده، که بستگی به 
  آغاز شدهاقامت الزمه  برای پایان دادن به اقدامات 

میباشد و  کارآموزییک دوره  مشغول به پناهندگیدر مراحل 
 یا  خواهد داد ، آن را ادامه این روندپس از اتمام 

 ودارای دولدونگ میباشد ماه  ۳به مدت 
مدرسه   )شناخته شده آموزش حرفه ای به رسمیت  دوره ای

شرکت  بزودی ر حال شرکت و یادما ش یا آموزش دوگانه(
  . خواهید کرد 

 صورت میگیرد؟چه تغییرات 
  آموزشی کمک شامل دستیار و

،  های بهداشتنمونه در مورد رشته و به عنوان دوره کمک آموزشی یکسال برای به مدت   که آموزشی دولدونگدوره جدید این 
 میگیرد. قراربهیاری 

به رسمیت حرفه ای اموزش دوره قبولی در شرکت  ه ی، تاییددر ادامه این دوره که ی کنندهایبرای درخواست فقط ،  حال با این 
نمی گرفته بر در  شامل میشود.  ،موجود استمشاغل کمبود هایی که رشته سال و در  ۲حداقل  شناخته شده و به مدت زمان

 حرفه ای. ،  قبل از شروع آموزشو آمادگی های اولیه، اقدامات شود 

 آموزشی لغو شود.  ،  میتواند دولدونگمخلفات آشکاردر مورد 
در داشته. وجود  روابط آموزشی شماز سوءاستفاده آشکار کند. پیچی ش سر از اختیارات میتواندبیگانه ،اتباع پیرامون، اداره در این 

 در زبان،نداشتن تسلط کامل و کافی به دلیل رساندن دوره کارآموزی  ،  موفقیت پایانکنداشاره میبه مواردی قانونگذار اینجا 
  نمی باشد. امکان پذیر 



 تیدوره روشن شدن هو
                               سه مهلت وجود دارد: نیا یروشن شود.  برا دیبا تی، هو یآموزش دولدونگ  یبرا 

 ورود تایید هویت
 31.12.2016تا   دوره دولدونگ آموزشی  تا زمان درخواست

 31.12.2019 - 01.01.2017 30.6.2020، حداکثر تا  یآموزشدولدونگ تا زمان درخواست 

 01.01.2020 از در شش ماه اول

 شود.مهلت مشخص  نیفقط پس از ا تیاگر هو یشود اگر تمام اقدامات الزم و معقول انجام شده باشد ، حت یدر نظر گرفته م

 اعتراض  یبرا یالزام اجبار کیبه عنوان  ییشناساتایید هویت  
با عکس.  در رانندگی  گواهینامه اثبات کرد ، به عنوان مثال  زین یاسناد رسم ریتوان با سا یرا م تیدر صورت عدم گذرنامه ، هو

 یم نیهمچن تیباشند. روشن شدن هو یممکن است مانند شناسنامه کاف کیومتریب ی، اسناد بدون داده ها ییموارد استثنا
اگر اثبات شود که همه اقدامات معقول  یمشخص نشده باشد ، حت تی.  اگر هواشداسناد ب نیچند یکل یاز نما یتواند ناش

 دولدونگکه  ردیبگ میخود تصم دیتواند به صالحد یوجود ندارد ، اما مرجع مهاجرت م یحقوق چیه گریانجام شده است ، د
 آموزش را صادر کند.

است و ممکن است روند  یمنطق ری، مراجعه به سفارت غی آنها هنوز در جریان استپناهندگ پرونده  که یافراد یمهم!  برا
  آنها را به خطر اندازد. یپناهندگ

 مشخصات خاتمه اقدامات اقامت
حمل  لیسفر انجام شده است ، رزرو وسا ییتوانا نییتع یبرا یپزشک نهیمشخص شده است ، به عنوان مثال: معا الزمه  اقدامات
 .تم در جریان است و تمام اقدامات الزم صورت گرفته شده اساعزا یو نقل برا

 از شش ماه قبلدر دوره آموزشی، داده شده  شرکتاجازه تصویب  و،  هدداارائه درخواست را  میتوان  اه قبلم هفت
  .است ریامکان پذ یآموزش حرفه ا دوره  شروع

 یم جادیا یمقررات مل کی نیمحافظت کند. ا,  دیتواند تا شش ماه قبل از شروع آموزش در مقابل تبع یم یآموزشدولدونگ 
امر فراهم شود و  نیدرخواست است. اگر ا مربوط به زمان نیبود(. اما همچن ریامکان پذ نیماه قبل در برل 3کار  نیکند )تاکنون ا

 مقدم است.تصمیم گیری بعدی،  برنتایج دولدونگ آموزشی  ی" آغاز شود ، اعطاامتدهنده اق انیتنها پس از آن "اقامت پا

 دیمشاوره توجه داشته باش یبرا
 یسواالت حقوق ی.  براستندین یو حرفه ا یمشاوره حقوق یبرا ینیگزیرا ارائه دهند ، اما جا نهیزم شیدانش پ دیاطالعات با نیا

 :دیادغام و مهاجرت استفاده کن یبرا نیسنا برل یها ونیسیدفتر کم شنهاداتی.  از پدیریمرکز مشاوره تماس بگ کیبا 
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