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  کمک آموزشی دورههایو راهیابی به زبان 
und Ausbildungsförderung -Sprach Öffnung  

 شده در: میتنظ  قانون پناهندگی  ، قانون سوم در اصالح گانگانیقانون ارتقاء اشتغال ب

 در حال اجرا: 2019سپتامبر  1،  2019آگوست  1

در نظر گرفتن  ای" ماندن  یخوب برا دگاهی"د شود، اگر ، بهتر  یا دولدونگتن  اگشتبرای میتواند بازار کار شانس 
 .ابدیبهبود   ،می باشدفراهم به بازار کار"  یکی"نزد

 هدف:

)به عنوان  یآموزش یبانیزبان مرتبط با شغل( و پشت یادغام ، دوره ها یآسان به آموزش زبان )دوره ها یدسترس
  (BAB, BaföG, AbH, BvB :مثال

 اثر:

  ؟یچه کس یزبان برا یدوره ها

زبان بودجه فدرال از پناهندگان یبانیبه پشت یدسترس دینامه جد نییمطابق آ  
 

 آفنتهالتس گشتاتونگ تا کنون اکنون
 اگر: ای ترهی، ار هیماندن": سور روشن برای دگاهیدر "د

  01.08.2019ورود قبل از 
 و تونگ گشتا آفنتهالتسدارای  ماه 3به مدت 

 به بازار کار" و"راهیابی نزدیک 
 "امننه از "کشور 

 خوبی برایبا "چشم انداز 
 ":ماندن 

، عراق ،  رانی، ا ترهی، ار هیسور
 یسومال

 یدوره ادغام / دوره زبان حرفه ا

 دولدونگ تا کنون اکنون

 دولدونگ تخفیفیبا  اشتغال دولدونگ با  زین ندهیدر آ
 (یآموزشدولدونگ )به عنوان مثال  

  ادغام دورههای 

 اشتغالدولدونگ با  زین ندهیدر آ
 :گرید دولدونگ در صورت  ای

شانس نزدیک راهیابی دارای دولدونگ و ماه  6به مدت 
  "به بازار کار

 دولدونگ تخفیفیبا 
 (یآموزشدولدونگ )به عنوان مثال  

 یدوره زبان حرفه ا

 
 مهم

 شود یم رفتهیپذ ترهیو ار هیاز سور یافراد یماندن ": فقط براخوبی برای چشم انداز 
 شود یاعمال م یافراد در مراحل پناهندگ ی؛  برا01.08.2019: ورود قبل از یدیکل خیتار میتنظ 

یا  - SGBIIنزدیکی به بازار کار: ثبت نام شده در اداره کار )نه برای افراد با ممنوعیت اشتغال ( یا در اشتغال ،دوره آموزش 
 سال. 3استثناعات، نگهداری و مهافظت از کودکان زیر 

 ایالتی تیبا حما یآلمان زبانهای دوره توانند  میبا این وجود به آموزش زبان با بودجه فدرال ،  یهمه افراد فاقد دسترس یبرا
 ها، اس:فا،  ی)دوره ها ، برخوردارشوندپناهندگان  یبرا
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  ؟یچه کس یآموزش برا یبانیپشت

 دینامه جد نییبه پناهندگان طبق آ یدسترس
 

 فوگبا 
قانون طبق مزایا ، اما ندارن   اجازهگشتاتونگ : "

 .برخوردار میشونداساسی پناهندگی 
 قانون اساسی طبق ،مزایا  ماه اول 15در دولدونگ: 

برخوردار  "بافوگ مزایای " و سپس از  پناهندگی
 میشود

 یآموزش حرفه ا نهیکمک هز
 نه، اما مزایا طبق قانون اساسی پناهندگی برخوردارگشتاتونگ: 

 . میشوند
در ، طبق قانون اساسی پناهندگی و ماه اول مزایا  ۱۵در دولدونگ: 

طبق قانون  کمک هزینه ایپشتیبانی  صورت لزومدر )  BABادامه 
   اجرا میشود( اساسی پناهندگی

  (AbH) یکمک آموزش لیوسا

 بدون دوره انتظار یدسترس

  (BVB) یحرفه ا یساز آماده اقدامات
 آفنتهالتس گشتاتونگ:

 ماه 3: بعد از 01.08.2019ورود قبل از 

 ماه 15ورود پس از 
 :دولدونگ 

 دولدونگ ماه با  3: پس از 01.08.019ورود قبل از 
 دولدونگ ماه با  9ورود بعد از: بعد از 

  مهم

  دارندیی که " گشتاتونگ " آنها بودجه برای : اگرچه بودجهشکاف شدن بسته  تامین میشود.،BABو "  بافوگ
 در طول دورهنیز قانون اساسی پناهندگی مطابق   یمزایااز  ) احتماال افزایش یابد(اما اکنون میتواند 

  پرداخته شود. آموزشی ویا دانشجویی 
BVB در چارچوبیحرفه ا آموزش افتتاح اقدامات  .آوردهبدست پایان نامه تحصیلی  میتواند گواهی مدرک :. 

به بازار کار  یفقط در صورت امکان دسترسزمه دورههای آموزشی ال یبانیپشت یاست: ابزارها یبه بازار کار ضرور یدسترس
 امن مبدا". ی"کشورها از با اشخاص اینامشخص  تیبا هو دولدونگ شود به عنوان مثال  در مورد  ینمشامل مؤثر است. 

 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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