
 

 

و کسانی که اجازه کار از اداره  حکم تحمل. افراد دارای 2

امور اتباع خارجی دارند، می توانند در کالس های زبان حرفه 

 ای شرکت کنند، اگر

  60بر اساس مادهa  از قانون اقامت،  3عبارت  2بخش

در پیوند با یک حکم تحمل آموزشی بر اساس ماده همچنین 

60c  قانون اقامت یا حکم تحمل اشتغال بر اساس  1بخش

حکم تحمل )در نتیجه  از قانون اقامت، 1بخش  60dبخش 

 یا –اجازه شرکت در دوره های یکپارچگی( دارند 

  از شش ماه پیش با حکم تحمل در آلمان زندگی می کنند– 

 و

  در  ایو یا شغلی دارند  -در آژانس کار نام نویسی کرده اند

حرفه ای در کنند )آموزش  یشرکت م یبرنامه آموزش کی

یک شرکت، تعیین صالحیت ورودی، برنامه آموزشی 

 تحت حمایت(آمادگی شغلی، مرحله آمادگی آموزش 

اگر می خواهید در یک کالس زبان شرکت کنید، لطفا در اداره 

 Junghansstraße 2, 01277امور اجتماعی به نشانی 

Dresden نام نویسی کنید. ساعات کار روزهای  222، اتاق

و پنجشنبه از ساعت  18تا  14و  12تا  9از ساعت  سه شنبه

 است. 16تا  14و  12تا  9

اگر پیش نیازهای شرکت در یک دوره یکپارچگی یا کالس 

، می توانید در یک کالس زبان ایالتی  نداریدزبان حرفه ای را 

 شرکت کنید.

 

های آنها را در اینجا های آلمانی و تاریخمشاوره درباره کالس

 کنید:دریافت می

 

 تیم کار اجتماعی مهاجرت درسدن

https://www.dresden.de/msa 

 

مرکز مشاوره –شورای خارجیان درسدن   

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

 ها به میهن دربازگشتهانجمن یکپارچگی اجتماعی خارجیان و 

مرکز مشاوره مهاجران –درسدن   

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

migranteninnen/ 

 

توانید به صورت آنالین در های متداول را میهای پرسشپاسخ

 اینجا بیابید:

www.dresden.de/orientierung 

با یادگیری زبان آلمانی، در امور مربوط به ادارات رسمی، 

مدرسه، پزشک یا با مددکار اجتماعی خود، مطالب را بهتر 

 متوجه می شوید. به ویژه زنانی که آلمانی صحبت می کنند 

کارها را به تنهایی انجام دهند: کارهای می توانند بسیاری از 

مربوط به مهد کودک، مدرسه، جلسه زنان. اگر کودکان به مهد 

کودک یا مدرسه می روند، مادر زمان مناسبی برای شرکت 

 در کالس زبان دارد. کودکان در مهدهای کودک آلمانی یاد 

 می گیرند و به خوبی برای مدرسه آماده می شوند.

ای آلمانی مختلفی وجود دارد، مثال دوره در درسدن کالس ه

های یکپارچگی )همراه با یادگیری نوشتن(، دوره های 

 یکپارچگی جوانان و کالس های زبان حرفه ای. 

در برخی کالس ها به صورت پاره وقت نیز می توانید شرکت 

 کنید.

برای افراد دارای مجوز اقامت موقت یا حکم تحمل، دو گزینه  

 وجود دارد:

)در فرایندهای پناهندگی  مجوز اقامت موقت. افراد دارای 1

جاری(، می توانند در دوره های یکپارچگی و دوره های زبان 

 حرفه ای شرکت کنند، اگر

 یا -اهل سوریه یا اریتره هستند 

  وارد آلمان شده اند و از سه  2019اوت  1پس از تاریخ

 و -ماه پیش اجازه دارند در آلمان زندگی کنند 

  یا شغلی دارند و  -در آژانس کار نام نویسی کرده اند

یا در یک برنامه آموزشی شرکت می کنند )آموزش 

حرفه ای در یک شرکت، تعیین صالحیت ورودی، 

برنامه آموزشی آمادگی شغلی، مرحله آمادگی آموزش 

 یا -تحت حمایت( 

 .به دلیل نگهداری از فرزندان در خانه می مانند 

شهروندان اتحادیه اروپا، آلبانی، بوسنی و این مورد درباره 

هرزه گوین، غنا، کوسووو، مقدونیه، مونته نگرو، سنگال و 

 صربستان صدق نمی کند.

 

 

 

 

 

 

Landeshauptstadt Dresden 

Integrations- und Ausländerbeauftragte                                                                          

                                                                        

 کالسهای آلمانی برای افراد دارای مجوز اقامت موقت یا حکم تحمل                                                                        

 یادگیری آلمانی برای همه مهم است!           

fa ti en fr hi ru ka ar es tr de ur 



 اطالعات نشر

 

 ناشر
 مرکز ایالت، درسدن

 مسئول یکپارچگی و اتباع خارجی
 (03 51) 4 88 21 31 تلفن   
 auslaenderbeauftragte@dresden.de ایمیل

Postfach 12 00 20 
01001 Dresden 

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

 ما پرسش ها را دوست داریم – 115تلفن مرکزی اداره 

، لگا اشپرلینگ، دومینیک ِهینویرایش: آنِت شونه، کریستینا وینکلر، ا  
 کورنلیا بیِر

 

 2022 ژوئن

به مدارک الکترونیک با امضای معتبر الکترونیک می توان از طریق یک 
فرم دسترسی پیدا کرد. عالوه بر آن، امکان کد گذاری ایمیل ها در مرکز 

یا فرستادن ایمیل های اَمن با  S/MIMEایالت، درسدن با یک گواهینامه 
DE-Mail  وجود دارد. اطالعات بیشتر در این وبسایت موجود است

www.dresden.de/kontakt. 

این برگه اطالعاتی، به روابط عمومی مرکز ایالت، درسدن تعلق دارد. 
  برای تبلیغات انتخاباتی ممکن نیست. با این حال احزاب آناستفاده از 

 توانند برای اطالع رسانی به اعضای خود از آن استفاده کنند.یم

 

 

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

