
في الجهات العامة، وفي  -يمكنك التواصل باستخدام اللغة األلمانية

االجتماعي لديك. وعلى  األخصائيالمدارس، وعند الذهاب للطبيب، أو مع 

وجه أخص السيدات اللواتي يتكلمن األلمانية يمكنهن القيام بالعديد من 

األشياء بمفردهن، بداية من تواجدهن في روضة األطفال إلى االجتماعات 

التي تعقدها السيدات. هل لدى األطفال في الروضة، أو في المدرسة، 

واألمهات لديهم الوقت لحضور دورة لغة. في روضة األطفال، يتعلم كذلك 

 .ةاألطفال اللغة األلمانية من أجل االستعداد الجيد لحضور المدرس

في درسدن، يوجد العديد من دورات اللغة األلمانية، على سبيل المثال 

الشباب، ودورات  اندماج)وكذلك تعلم الكتابة(، ودورات  االندماجدورات 

  .اللغة االحترافية

لديهم تصريح يوجد خياران لألشخاص الذين لديهم تصريح باإلقامة، أو 

 :المدةإقامة قصيرة 

)وهم حاليا في مرحلة إجراء تراخيص باإلقامة األشخاص الذين لديهم  .1

ودورات تعلم اللغة  االندماجطلب اللجوء( يمكنهم المشاركة في دورات 

االحترافية إذا كانوا

  أو -إريترياقادمين من دولة سوريا أو

  وتم السماح لهم 2019أغسطس  1إذا كانوا قد دخلوا إلى ألمانيا قبل ،

 و-ثالثة أشهر بالعمل والعيش في ألمانيا لمدة
 أو -أن يكونوا مسجلين في وكالة التوظيف

لديهم وظيفة أو يحضرون نشاطاً تعليمياً )تدريب مهني، أو تأهيل 

 -مبدئي، أو التدريب قبل المهني، أو مرحلة التدريب قبل المهني( 

 أو
 (كانوا متواجدين من أجل نسب األبوية )الوالد/ الوالدة.

ال ينطبق ذلك على األشخاص من االتحاد األوروبي، وألبانيا، والبوسنة 

.، والجبل األسود، والسنغال وصربياومقدونياوالهرسك، وغانا، وكوسوفو، 

األشخاص الذين لديهم تصريح إقامة قصير المدة واألجانب المسموح لهم  .2

إذا كانوا االحترافيةبالعمل قد يشاركون في دورات اللغة 

 ( بموجب 2يوماً ) 60كان لديهم تصريح إقامة قصير المدة لمدة  إذا

من قانون منح اإلقامة )في هذه الحالة، يجوز المشاركة  4، و3الفقرات 

 أو -في دورات االندماج(
  وعاشوا بها من  2019أغسطس عام  1أن يكونوا قد دخلوا ألمانيا قبل

 أو  –خالل تصريح اإلقامة قصير المدة لمدة ستة أشهر
 أو لديهم وظيفة أو  -إذا كانوا مسجلين في وكالة التوظيف

يحضرون نشاطاً تعليمياً )تدريب مهني، أو تأهيل مبدئي، أو 

أو -التدريب قبل المهني، أو مرحلة التدريب قبل المهني(   
 (كانوا متواجدين من أجل نسب األبوية )الوالد/ الوالدة..

إذا كنت ترغب في حضور دورة لغة، الرجاء التواصل مع المكتب ومقره 

Sozialamt, Junghansstraße 2, 01277 Dresden, Raum 222 .

إلى الساعة  8والخميس من الساعة  الثالثاءساعات العمل بالمكتب يومي 

 .18إلى الساعة  14ومن الساعة  12

كل الشروط والمتطلبات لدورة اللغة الخاصة باالندماج أو  تستوفيإذا كنت 

دورة اللغة الخاصة بالتدريب المهني، يمكنك المشاركة في دورة اللغة 

 :هنا في هذا الموقع األلمانيةالمحلية. يمكن اإلطالع على كل دورات اللغة 
www.dresden.de/deutschkurse 
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نحن نعشق األسئلة - 115رقم االتصال الحكومي المركزي هو   

Annett Schöne, Kristina Winkler, Olga Sperling, Dominic Heyn: المحررون

2019نوفمبر   

عبر االستمارة. عالوة المستندات اإللكترونية التي تحمل التوقيع اإللكتروني المعتمد يمكن إرسالها 

 S على ذلك، يوجد إمكانية تشفير رسائل البريد اإللكترونية المرسلة إلى هيئة درسدن الحكومية بشهادة
/ MIMEأو إرسال رسائل بريد إلكتروني آمنة باستخدام ، DE-Mail. 

لمعرفة المزيد من المعلومات، الرجاء اإلطالع على الموقع

مل العالقات العامة لهيئة درسدن الحكومية. قد ال يجوز استخدام هذه تعد هذه المعلومات جزًء من ع

المعلومات ألغراض تتعلق بالدعاية االنتخابية. ومع ذلك، فيمكن لألطراف استخدامها إلبالغ 

 .األعضاء

Landeshauptstadt Dresden 
Sozialamt 

ة  دورات لغة ألمانية ل�شخاص الذين يحملون ترخيص إقامة، أو ترخيص إقامة لمدة قصير

!عتعلم األلمانية هاماً للجمي
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