
 

 
 
 

 
 

ما با کمال  –یادگیری آلمانی در ناحیه دوِرن 
 میل به شما مشاوره می دهیم!

 
 
 

 زندگی را برای خود آسان تر کنید، آلمانی یاد بگیرید!
 

 اگر به زبان آلمانی مسلط شوید، زودتر می توانید یک کار پیدا کنید، بهتر می توانید کودکان خود را کمک کنید و بهتر 
 آلمان راه خود را پیدا کنید. همچنین بهتر می توانید به حقوق خود در این کشور دست پیدا کنید. می توانید در

در ناحیه دوِرن شما گزینه های مختلفی برای یادگیری آلمانی دارید. در این بروشور اطالعاتی، شما نشانی های همه مراکز 
 مشاوره و کمک می کنند پیدا می کنید.مشاوره و موسسه هایی را که به افراد مهاجر در ناحیه دورن 

 در وبسایت مرکز یکپارچگی محلی می توانید همه نشانی های مراکز ارائه کننده کالس های زبان را ببینید.
 

 چه کسی می تواند در یک دوره یکپارچگی شرکت کند؟
 

ی به آلمان مهاجرت می کنند و حداقل قانون مهاجرت به اجرا در می آید. اتباع خارجی که به صورت قانون 2005ژانویه  1از 
دانش آلمانی ساده را ندارند، باید در یک دوره یکپارچگی شرکت کنند )شرکت برای شهروندان اتحادیه اروپا و افراد بازگشته 

دانید، به وطن اختیاری است(. عالوه بر آن، اگر به صورت قانونی در آلمان زندگی می کنید و آلمانی کم می دانید یا اصال نمی 
 می توانید به صورت اختیاری شرکت کنید.

 
 یک دوره یکپارچگی چیست؟

 
سیاست و سیستم اجتماعی در آلمان  ساعت ارائه اطالعات درباره 100ساعت کالس آلمانی و  900 – 600این دوره شامل 

 است.
 ( برگزار می شود.B1سطح  -)گواهینامه آلمانی  در پایان دوره یکپارچگی، یک امتحان زبان بر اساس استاندارد اروپا

 
 هزینه های یک دوره یکپارچگی چیست؟

 
 یورو برای هر ساعت است. 95/1هزینه یک دوره یکپارچگی، 

همچنین اگر بیکار هستید یا درآمد کمی دارید، شاید بتوانید به صورت رایگان شرکت کنید.  برای این منظور، از یکی از 
 ر در پایین اطالعات دریافت کنید.مراکز مشاوره مذکو

 
 از کدام مزایا می توانید استفاده کنید؟

 
سال اقامت قانونی در آلمان شهروندی آلمان را دریافت  7اگر امتحان زبان را با موفقیت به پایان برسانید، می توانید پس از 

 کنید و امتحان دوباره زبان را الزم ندارید.



 

 ممکن است ملزم به شرکت در یک دوره شود؟چه کسی 
 

را دریافت می کنید و با دانش آلمانی باالتر حتی شانس بیشتری دارید تا یک کار پیدا کنید، یا اگر آلمانی کم  IIاگر بیمه بیکاری 
است شما را برای می دانید و بنابراین نمی توانید به فرزندان خود کمک کنید، اداره امور اتباع خارجی یا مرکز کار ممکن 

 شرکت در یک کالس زبان ملزم سازند.
 

 اگر در دوره یکپارچگی شرکت نکنید، با چه محرومیت هایی ممکن است روبرو شوید؟
 
مجوز اقامت شما ممکن است برای مدت کوتاهی صادر شود. اگر به زبان آلمانی به اندازه کافی تسلط نداشته باشید، مجوز 

امحدود در آلمان، را دریافت نمی کنید. همچنین اگر بخواهید شهروندی دریافت کنید، باید به اندازه استقرار، یعنی حق اقامت ن
 کافی بتوانید به آلمانی بنویسید و بخوانید.

 
  دریافت کنید www.bamf.de اطالعات بیشتر را می توانید از

 
 اینجا دریافت می کنید:مشاوره و اطالعات را از 

 
 تماس موسسه / نشانی برنامه های مشاوره

 آژانس کار دوِرن مشاوره برای پناهجویان
Moltkestr. 49, 
52351 Düren 

0241 897 1111 
Aachen-dueren.integration- 

point@arbeitsagentur.de 

 انجمن خیریه برای پناهندگان و مهاجرتمشاوره 
یولیش -ناحیه دوِرن

Kurfürstenstr. 10-12 
52351 Düren 

02421 48145, 0241 48147 
bkorn@gst.caritas-dn.de 

ageerken@gst.caritas-dn.de 

 مشاوره پناهندگان
 برای ناحیه شمال

 مرکز رفاه اجتماعی
 ناحیه کلیسایی یولیش
Schirmerstr. 1a 

52428 Jülich 

02461 975614 
luedeke@diakonie-juelich.de 

Café International 
 و مهاجرت اجتماعیمرکز مشاوره 

 جماعت پروتستان دوِرن
Wilhelm-Wester-Weg 1 

52349 Düren 

02421 188187 
hava.zaimi@evangelische- 

gemeinde-dueren.de 

SGB-II – مشاوره 
 (II)بیمه بیکاری 

 اداره ناحیه دورن مرکز کار
Bismarckstr. 10 

52351 Düren 

02421 22 17042 
c.muschenich@kreis-dueren.de 

 اداره امور اتباع خارجی
 ناحیه دورن

 اداره ناحیه دورن
Bismarckstr. 16 

52351 Düren 

02421 22 2135 
abh@kreis-dueren.de 

 تحصیلیمشاوره 
 مرکز یکپارچگی محلی

 اداره ناحیه دورن
Bismarckstr. 16 

52351 Düren 

02421 22 1046110 
ki-sekretariat@kreis-dueren.de 

 دورن SKF خدمات مهاجرت جوانان
Friedrichstr. 16 

52351 Düren 

02421 28430 
spitz-venrath@skf-dueren.de 

 
 کل دوره ارائه شده در ناحیه دورن را می توانید در اینجا ببینید:

 
https://www.kreis-dueren.de/kreishaus/amt/amt46/ki/Deutsch-lernen.php 

 
 :(BAMFپناهندگان )یا در سایت اداره فدرال مهاجرت و 

https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Integrationskurse/ 
 
 
 
 
 

Bismarckstr. 16, 52351 Düren, 
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