
 

میں ، اسکول میں ، ڈاکٹر ےک  رسکاری دفاتر  –آپ جرمن زبان ےک ساتھ 

۔ خاص  کو سمجھ سکت  گفتگو    پاس یا اپنے سماجی کارکن ےک ساتھ ہیں

ے جرمن زبان بولت  ہیں وہ اکیےل بہت ےس کام کرسکت   طور پر جو خواتیں

ے یک میٹنگ  : کنڈرگارٹن ، اسکول اور خواتیں  بچ  اگر ۔ میں جانا ہیں

ماؤں ےک پاس زبان ےک کورس ےک لتے  ہوں تو اسکول میں  کنڈرگارٹن یا

۔ کنڈرگارڈن میں  بچ   جرمن زبان سیکھن  ہیں اور بیھ وقت ہوتا ہے

۔  ہیں
 اسکول ےک لتے اچیھ طرح ےس تیاری کرت 

، مثال ےک طور پر   انٹیگریشنڈریسڈن میں جرمتے ےک مختلف کوررسے ہیں

یشنل ( ، یوتھ انٹیگریشن کوررسے اور پروف ےک ساتھسیکھنے نا کورس )لکھ

۔  لینگوی    ج کوررسے

 ۔ا ہے سکتوزٹ کیا جا پارٹ ٹائم  میں بیھ کوررسے کو آپ کچھ  

 

 مواقےعواےل لوگوں ےک لتے دو  کتے جانے یا برداشت   ائش یک اجازت واےلرہ

 :ہیں موجود 

( اسائلم یک کاروائے ےک دورانواےل افراد ) رہائشی اجازت ناےم .1

میں حصہ ےل  پروفیشنل لینگوئج کوررسے کوررسے اور   نٹیگریشنا

 سکت  ہیں اگر وہ

  ہیں 
یا ےس آنے   -شام یا اریٹٹں

  انہیں  ہیں اور وتے ےس پہےل جرمتے میں داخل ہ 2019یکم اگست

ے ماہ ہو چےک ہیں  ن  جرمتے میں رہاجازت ےک ساتھ   تیں
 ورا –ہوتے

 ڈ ہیں  روزگار ایجنیس
 ہیں یا  –میں رجسٹر

 یا کام کرت 

ابتدائے  ت،یورانہ ترب شہی)پ یں مرس گریم  یمیتعلکیس 

، ماتاقدا یمیتعل  یک تیاری ےس متعلقش  یپ ،قابلیت

کت کر  اپرنٹس شپ مرحلہ( یکا پر   تیمعاون ترب رس 

 یا – رہیں ہیں 

 ۔ ر وجہ ےس گھر پ بچوں یک پرورش یک  ہیں

ے ، البانیہ ، بوسنیا ہرزیگوینا ، گھانا ، کوسوو ،  اس کا اطالق یورئی یونیں

۔مقدونیہ ، مونتر نیگرو   ، سینیگال اور رسبیا ےک لوگوں پر نہیں ہوتا ہے

نے کام کرتے یک  امیگریشنےک حامل افراد اور جن کو  رواداری .2

میں حصہ ےل سکت   کوررسے   پروفیشنل لینگوئجاجازت دی ہے وہ 

 ان ےک پاسہیں اگر 

 60 دفعہ نمٹی رہائیس  ایکٹ یکa  3ذییل سطر نمٹی  2ذییل شق نمٹی 

ذییل شق نمٹی  60c دفعہ نمٹی ایکٹ یک رہائیس  ، ےک تحت ڈولڈنگ 

 60d دفعہ نمٹی رہائیس  ایکٹ یکیا  ےک تحت تعلییم ڈولڈنگ 1

)پھر  ورکنگ ڈولڈنگ موجود ہے ےک تحت  1ذییل شق نمٹی 

کت کر یں( کوررسے   انٹیگریشن  یا – میں رس 

  اور – ہیں جرمتے میں مقیم  ڈولڈنگ ےک ساتھپھر چھ ماہ ےس 

 ڈ  روزگار ایجنیس  یا –ہیں میں رجسٹر

  ہیں یا کیس 
ورانہ  شہی)پ یں مرس گریم  یمیتعلیا کام کرت 

  یک تیاری ےس متعلقش  یپ ،ابتدائے قابلیت ت،یترب

اپرنٹس شپ  یکا پر   تی، معاون تربماتاقدا یمیتعل

کت کر رہیں ہیں  مرحلہ(  ۔رس 

 

یک ہونا چاہن  ہیں تو ، براہ کرم   لینگوئجاگر آپ کیس  کورس میں رس 

فس ،سوشل سیکورئر 
ٓ
اےس ا ڈریسڈن ، کمرہ  01277،  2یونگ ہان سٹر

 ہیں  رابطہ کریں۔ دفٹ  ےک اوقات میں  222نمٹی 

 اور بچی تک 18 ےس 14بچی اور  12ےس  9ل منگ

 ۔بچی تک 16ےس  14اور بچی تک  12ےس  9جمعرات 

ائطکورس یک   انٹیگریشن کورس یا پروفیشنلاگر آپ  کرت    نہیں کو پورا   رس 

۔ کورس  لینگوئج کیس عالقائے ہیں تو آپ    میں حصہ ےل سکت  ہیں

ان ےک آغاز ےس متعلق تمام معلومات آپ کو درج ذیل جرمن کوررسے اور 

 :
ی

 پن  پر ملیں یک

 تنظیمیں ڈریسڈن میں مائیگریشن سوشل ورک یک 

https://www.dresden.de/msa 

ڈ ایسویس ایشنفارنرز کونسل ڈریسڈن   مشاورئ  مرکز -رجسٹر

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

اینڈ  ایشن فار دی سوشل انٹیگریشن آف فارنرز ڈریسڈن ایسویس 

 مہاجرین ےک لتں مشاورئ  مرکز - امیگرینٹس ایسویس ایشن

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

/migranteninnen 

 

درج ذیل ویب  آپ کو آن الئن  اکٹر پوچھے گتے سواالت ےک جوابات

 :
ی
 www.dresden.de/orientierung سائٹ پر ملیں ےک

 

 

 

 

Landeshauptstadt Dresden 

Integrations- und Ausländerbeauftragte 

 اجازت یا رواداری والے لوگوں کے لئے جرمن کورس

 !ےک لئے اہم ہ   سیکھنا سبیھجرمن زبان 

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



نٹ  امپر

 پبلیش  

 ریاست  دارالحکومت

 

    31 21 88 4 (51 03)ن نمٹی ٹیلیفو 

          auslaenderbeauftragte@dresden.de ای میل

    20 00 12ئی او باکس 

       ڈنڈریس 01001

www.dresden.de 

www.facebook.com/stadt.dresden 

 ہمیں سواالت پسند ہیں  - 115 رسکاری کال نمٹی مرکزی 

ز: اینیٹ شون ،   ے ایڈیٹر لنگ ، ڈومینک ہیں  کرسٹینا ونکلر ، اولگا اسٹی

  بٹں  کورنلیا

  2022  جون

انک دستخط  انک دستاویزات ےک ساتھاہل الیکٹر جاسکتا  یا اجمع کرو ایک فارم ےک ذریعہ کو   الیکٹر

۔ اس ےک عالوہ ریاست  دارالحکومت ڈریسڈن  رسٹیفکیٹ ےک  ایم آئے ایم ایایس /  کو ای میلز   ہے

۔ مزید ا جا سکتا ہے بھیجطریق  ےس بیھ یا ڈی ای میل ےک ساتھ محفوظ  بنا کر ساتھ خفیہ 

۔ www.dresden.de/contact معلومات  پر مل سکت  ہیں

۔ یہ  یہ معلومائ  مواد ریاست  دارالحکومت ڈریسڈن ےک تعلقات عامہ ےک کام کا ایک حصہ ہے

۔ تاہم ، جماع وں کو آگاہ کرتے انتخائی اشتہارات ےک لتے استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے تیں اپنے ممٹی

۔  ےک لتے اس کا استعمال کرسکت  ہیں


