راهیابی به زبان و دورههای کمک آموزشی
Öffnung Sprach- und Ausbildungsförderung
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تنظیم شده در :قانون ارتقاء اشتغال بیگانگان  ،قانون سوم در اصالح قانون پناهندگی
در حال اجرا:

 1آگوست  1 ، 2019سپتامبر 2019

هدف:

شانس بازار کار میتواند برای گشتا تن یا دولدونگ  ،بهتر شود ،اگر "دیدگاه خوب برای ماندن " یا در نظر گرفتن
"نزدیکی به بازار کار" فراهم می باشد ،بهبود یابد.

اثر:

دسترسی آسان به آموزش زبان (دوره های ادغام  ،دوره های زبان مرتبط با شغل) و پشتیبانی آموزشی (به عنوان
مثال)BAB, BaföG, AbH, BvB :

دوره های زبان برای چه کسی؟

مطابق آیین نامه جدید دسترسی به پشتیبانی زبان بودجه فدرال از پناهندگان

آفنتهالتس گشتاتونگ

تا کنون

دوره ادغام  /دوره زبان حرفه ای با "چشم انداز خوبی برای
ماندن ":

سوریه  ،اریتره  ،ایران  ،عراق ،
سومالی

اکنون
در "دیدگاه روشن برای ماندن" :سوریه  ،اریتره یا اگر:
ورود قبل از 01.08.2019

به مدت  3ماه دارای آفنتهالتس گشتا تونگ و
"راهیابی نزدیک به بازار کار" و
نه از "کشور امن"

دولدونگ

تا کنون

اکنون

دورههای ادغام

با دولدونگ تخفیفی

در آینده نیز با دولدونگ اشتغال

دوره زبان حرفه ای

با دولدونگ تخفیفی

(به عنوان مثال دولدونگ آموزشی)
(به عنوان مثال دولدونگ آموزشی)

در آینده نیز با دولدونگ اشتغال

یا در صورت دولدونگ دیگر:

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

مهم

چشم انداز خوبی برای ماندن " :فقط برای افرادی از سوریه و اریتره پذیرفته می شود

تنظیم تاریخ کلیدی :ورود قبل از 01.08.2019؛ برای افراد در مراحل پناهندگی اعمال می شود

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

برای همه افراد فاقد دسترسی به آموزش زبان با بودجه فدرال  ،با این وجود می توانند دوره های زبان آلمانی با حمایت ایالتی
برای پناهندگان  ،برخوردارشوند (دوره های فا ،ها ،اس:
VHS-Kurs: www.vhs-refugees.de

پشتیبانی آموزش برای چه کسی؟

دسترسی به پناهندگان طبق آیین نامه جدید
کمک هزینه آموزش حرفه ای

با فوگ

گشتاتونگ :نه ،اما مزایا طبق قانون اساسی پناهندگی برخوردار

"گشتاتونگ  :اجازه ندارن  ،اما مزایا طبق قانون

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

دولدونگ :در  15ماه اول مزایا  ،طبق قانون اساسی

میشوند.

ادامه  ( BABدر صورت لزوم پشتیبانی کمک هزینه ای طبق قانون
اساسی پناهندگی اجرا میشود)

اساسی پناهندگی برخوردار میشوند.

پناهندگی و سپس از مزایای " بافوگ" برخوردار

میشود

اقدامات آماده سازی حرفه ای ()BVB
آفنتهالتس گشتاتونگ:

ورود قبل از  :01.08.2019بعد از  3ماه

وسایل کمک آموزشی ()AbH

ورود پس از  15ماه

دسترسی بدون دوره انتظار

دولدونگ :

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

مهم
بافوگ " و ،BABتامین میشود .بسته شدن شکاف بودجه :اگرچه بودجه برای آنها یی که " گشتاتونگ " دارند

اما اکنون میتواند ( احتماال افزایش یابد) از مزایای مطابق قانون اساسی پناهندگی نیز در طول دوره
آموزشی ویا دانشجویی پرداخته شود.

 BVBمیتواند گواهی مدرک پایان نامه تحصیلی بدست آورده .افتتاح اقدامات آموزش حرفه ای :در چارچوب.
دسترسی به بازار کار ضروری است :ابزارهای پشتیبانی الزمه دورههای آموزشی فقط در صورت امکان دسترسی به بازار کار

مؤثر است .شامل نمی شود به عنوان مثال در مورد دولدونگ با هویت نامشخص یا با اشخاص از "کشورهای امن مبدا".

برای مشاوره توجه داشته باشید
این اطالعات باید دانش پیش زمینه را ارائه دهند  ،اما جایگزینی برای مشاوره حقوقی و حرفه ای نیستند .برای سواالت حقوقی
با یک مرکز مشاوره تماس بگیرید .از پیشنهادات دفتر کمیسیون های سنا برلین برای ادغام و مهاجرت استفاده کنید:
bridge – Berliner Netzwerke für Bleiberecht
Potsdamer Straße 65 | 10785 Berlin
Telefon: 030 901723 -21/ -16/ -29
E-Mail: bridge@IntMig.berlin.de
Willkommenszentrum Berlin
Potsdamer Straße 65 | 10785 Berlin
Telefon: 030 901723 -26
E-Mail: willkommenszentrum@IntMig.berlin.de
Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten
Potsdamer Straße 65 | 10785 Berlin
Telefon: 030 901723 -60
E-Mail: Beratung@IntMig.berlin.de
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