
 

 
გერმანულის ცოდნა ყველასთვის მნიშვნელოვანია! 
 
გერმანული ენის ცოდნა დაგეხმარებათ კონტაქტის უკეთ 

დამყარებაში  - ინება ეს სხვადასხვა უწყება, სკოლა, ექიმი თუ  

სოციალური დახმარების თანამშრომელი.  ქალებს, რომლებიც 

გერმანულად ლაპარაკობენ, შეუძლიათ დამოუკიდებლად 

მოაგვარონ ისეთი საკითხები, როგორიცაა:  საბავშვო ბაღი ან 

ქალთა შეკრება. ბავშვების სკოლაში ან საბავშვო ბაღში ყოფნის 

პერიოდი დედებს შეუძლიათ ენის კურსებზე დასასწრებად 

გამოიყენონ. საბავშვო ბაღში ბავშვები სწავლობენ გერმანულს, 

რაც სკოლისთვის კარგ საფუძველს უქმნით. 

დრეზდენში ბევრნაირი გერმანული ენის კურსები არსებობს, 

მაგალითად ინტეგრაციული კურსი (შეისწავლება ასევე 

წერაც), ახალგაზრდული ინტეგრაციული კურსი და 

პროფესიული ენის კურსი. ზოგიერთ კურსზე დასწრება  

შესაძლებელია არასრული განაკვეთითაც.   

გერმანიაში ცხოვრების უფლების მქონე პირებისთვის და 

მათთვის, ვისაც გადავადებული აქვს ქვეყნის დატოვება, 

არსებობს ორი შესაძლებლობა: 

1.გერმანიაში ცხოვრების უფლების მქონე პირებს 

(თავშესაფრის მაძიებლის მოქმედი სტატუსით) შეუძლიათ 

დაესწრონ ინტეგრაციულ ან პროფესიული ენის შემსწავლელ 

კურსებს, თუ 

 არიან სირიიდან, ავღანეთიდან, სომალიდან ან ერიტრეადან 

- ან 

 2019 წლის 1 აგვისტომდე შემოვიდნენ ქვეყანაში და 

გერმანიაში ნებადართულად ცხოვრობენ სამი თვის 

მანძილზე - და 

 არიან დარეგისტრირებულნი დასაქმების სააგენტოში      

      - ან აქვთ სამსახური ან სწავლობენ რომელიმე    

      საგანმანათლებლო უწყებაში ( სწავლობენ   

      პროფესიულ სასწავლებელში, გადიან   

      კვალიფიკაციის ასამაღლებელ პრაქტიკას,  

      ეუფლებიან პროფესიას ან  გადიან პროფესიის   

      დაუფლების მოსამზადებელ ეტაპს) - ან 

 ბავშვის აღზრდის გამო უწევთ სახლში ყოფნა.  

აღნიშნული არ ეხებათ პირებს ევროკავშირის წევრი 

ქვეყნებიდან, ალბანეთიდან, ბოსნია-ჰერცოგოვინადან, 

განადან, კოსოვოდან, მაკედონიიდან, მონტენეგროდან, 

სენეგალიდან და სერბეთიდან.  

2.პირებს, ვისაც გადაუვადდა ქვეყნის დატოვება და მათ, ვისაც 

მუშაობის უფლება აქვს მინჭებული, შეუძლიათ პროფესიული 

ენების შემსწავლელ კურსებზე სიარული, თუ 

 ქვეყანაში ყოფნის უფლების კანონის § 60a-ს ქვეპარაგრაფი 

2-ის მუხლი 3-ის, ასევე ქვეყანაში ყოფნის უფლების კანონის 

§60c-ს ქვეპარაგრაფი 1-თან ერთად პროფესიული 

განათლების მიღების უფლების  და ქვეყანაში ყოფნის 

უფლების კანონის §60d-ს ქვეპარაგრაფი 1-თან  ერთად 

დასაქმების უფლების  თანახმად მათ გადაუვადდათ 

ქვეყნის დატოვება (შესაბამისად, მიენიჭათ ინტეგრაციულ 

კურსებზე დასწრების უფლება) - ან 
 

 გერმანიაში ექვსი თვის მანძილზე ცხოვრობენ, როგორც 

დეპორტაციაგადავადებული პირები - და 

  არიან დარეგისტრირებულნი დასაქმების    

       სააგენტოში   - ან აქვთ სამსახური ან სწავლობენ   

       რომელიმე საგანმანათლებლო უწყებაში (სწავლობენ   

       პროფესიულ   სასწავლებელში, გადიან  

       კვალიფიკაციის ასამაღლებელ პრაქტიკას,   

       ეუფლებიან პროფესიას ან  გადიან პროფესიის   

       დაუფლების მოსამზადებელ ეტაპს)  

ენის შემსწავლელ კურსებზე დასწრების სურვილის 

შემთხვევაში, გთხოვთ, მიბრძანდეთ სოციალური დახმარების 

სამსახურში, იუნგჰანსშტრასე 2, 01277 დრეზდენი, ოთახი 222. 

მიღების საათებია სამშაბათი 9-დან 12სთ-მდე და 14-დან 

18სთ-მდე და ხუთშაბათი 9-დან 12სთ-მდე და 14-დან 16 სთ-

მდე. 

იმ შემთხვევაში, თუ არ ასრულებთ ინტეგრაციულ და 

პროფესიულ ენის შემსწავლელ კურსებზე დასწრებისთვის  

არსებულ წინაპირობას, შეგიძლიათ  ჩაეწეროთ მხოლოდ ენის 

შესწავლისთვის განკუთვნილ კურსზე.  

კონსულტაციას გერმანული ენის ყველანაირი კურსის და 

დასწრების დროების შესახებ იპოვით აქ:  

 

Teams der Migrationssozialarbeit in Dresden 

https://www.dresden.de/msa  

 

Ausländerrat Dresden e. V.- Beratungsstelle 

https://www.auslaenderrat.de/beratungsstelle/  

 

Dresdner Verein für soziale Integration von Ausländern 

und Aussiedlern e. V. – Beratungsstelle für Migranten und 

Migrantinnen 

http://www.convectus.de/de/beratungsstelle-fuer-

migranteninnen/  

 

Antworten auf oft gestellte Fragen finden Sie online unter: 

www.dresden.de/orientierung 

 

 

 

Landeshauptstadt Dresden 

Integrations- und Ausländerbeauftragte 

 

 

 

გერმანული ენის კურსები გერმანიაში ცხოვრების  უფლების  

მქონე პირებისთვის  და მათთვის, ვისაც გადავადებული აქვთ ქვეყნის დატოვება 
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ინფორმაცია 

ინიციატორი 
ფედერალური მიწის დედაქალაქი დრეზდენი 

ინტეგრაციისა და უცხოელებთან მუშაობის სამსახური 
ტელეფონი         (03 51) 4 88 21 31  
E-Mail          auslaenderbeauftragte@dresden.de 

საფოსტო ყუთი  12 00 20 
01001 დრეზდენი 
www.dresden.de 
www.facebook.com/stadt.dresden 

ცენტრალური უწყება  115 – სიამოვნებით ვპასუხობთ შეკითხვებს 
რედაქცია: ანეტ შიონე, კრისტინა ვინკლერი, ოლგა შპერლინგი, დომინიკ ჰეინი 
კორნელია ბეიერი 

ივნისი 2022 

კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით გაფორმებული  ელექტრონული 
დოკუმენტაცია შესაძლებელია, მოგვაწოდოთ ანკეტის სახით. აქედან 
გამომდინარე საჭიროა ფედერალური მიწის დედაქალაქის დრეზდენის 
სახელზე გამოგზავნილი ელექტრონული ფოსტა დაიშიფროს S/MIME-
სერთიფიკატით ან ისარგებლეთ DE-მისამართიანი ელექტრონული ფოსტით. 
აღნიშნულის თაობაზე დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ 
www.dresden.de/kontakt 
წინამდებარე ინფორმაცია წარმოადგენს ფედერალური მიწის დედაქალაქის 
დრეზდენის საჯარო სამსახურის მუშაობის ნაწილს. დაუშვებელია მისი 
საარჩევნო კამპანიისთვის გამოყენება. თუმცა, პარტიებს შეუძლიათ მისი 
გამოყენება თავიანთი წევრების ინფორმირების  მიზნით.  

http://www.dresden.de/
http://www.facebook.com/stadt.dresden

