
ریاستی دارالحکومت ڈریسڈن

سوشل سکیورٹی آفس

اجازت یا رواداری والے لوگوں کے لئے جرمن کورس

!ہر ایک کے لئے اہم ہےجرمن زبان سیکھنا 

عوامی حکام میں ، اسکول میں ،  -آپ جرمن زبان کے ساتھ  

ڈاکٹر کے پاس یا اپنے اور اپنے سماجی کارکن کے ساتھ بہتر 

گفتگو کرسکتے ہیں۔ خاص طور پر جو خواتین جرمن زبانیں 

بولتی ہیں وہ اکیلے بہت سے کام کرسکتی ہیں: کنڈرگارٹن ، 

یٹنگ تک۔ بچے کنڈرگارٹن میں ہیں اسکول اور خواتین کی م

یا

اسکول میں ، ماؤں کے پاس زبان کے کورس کے لئے وقت 

میں  بچے جرمن زبان بھی سیکھتے ہیں  ڈنہوتا ہے۔ کنڈرگار

ہیں۔ ئے اچھی طرح سے تیار ی کرتےاور اسکول کے ل

ڈریسڈن میں جرمنی کے مختلف کورسز ہیں ، مثال کے طور 

بھی سیکھنا( ، یوتھ انٹیگریشن پر انضمام کے کورس )لکھنا 

کورسز اور پروفیشنل لینگویج کورسز۔

ہیں۔کرسکتے  کورسز میں بھی پارٹ ٹائم  ھکچ آپ

رہنے یا برداشت کرنے کی اجازت والے لوگوں کے لئے دو 

:اختیارات ہیں

رہائشی اجازت نامے والے افراد )موجودہ سیاسی پناہ کے  .1

پیشہ ورانہ زبان کے  طریقہ کار میں( انضمام کورسز اور

نصاب میں حصہ لے سکتے ہیں اگر وہ

  شام یا اریٹیریا سے آئے ہیں- 

  سے پہلے جرمنی میں داخل  2019یکم اگست

ہوچکے ہیں اور انہیں تین ماہ تک جرمنی میں 

۔رہنے اور مالزمت کرنے کی اجازت دی گئی ہے

 روزگار ایجنسی کے ساتھ رجسٹرڈ یا ۔

رگرمی میں شرکت )پیشہ ورانہ مالزمت ہے یا تعلیمی س

تربیت ، ابتدائی قابلیت ، پیشہ ورانہ تربیت ، پیشہ ورانہ تربیت 

کا مرحلہ(۔ یا

  ہیں۔ کی وجہ سے گھر پےوالدین 

اس کا اطالق یورپی یونین ، البانیہ ، بوسنیا ہرزیگوینا ، گھانا ، 

کوسوو ، مقدونیہ ، مونٹی نیگرو ، سینیگال اور سربیا کے 

 نہیں ہوتا ہے۔لوگوں پر 

اتھارٹی  غیر ملکیرواداری کے حامل افراد اور جن کو ۔ 2

نے کام کرنے کی اجازت دی ہے وہ پیشہ ور زبان کے 

 کورس میں حصہ لے سکتے ہیں اگر وہ

  رہائشی ایکٹ کےß۶۰ ۳جملہ  ۲اے پیرا گراف 

کے مطابق رواداری اختیاری کریں  ۴اور جملہ 

 )پھر انضما کے کورسیز میں شراکت کر  یں( یا

  سے پہلے جرمنی میں داخل ہوا  ۲۰۱۹یکم اگست

 ورتھا اور چھ ماہ سے جرمنی میں مقیم تھا۔ا

  ایجنسی میں مالزمت کے لئے رجسٹرڈہو ۔یا

مالزمت ہے یا تعلیمی سرگرمی میں شرکت )پیشہ ورانہ 

قابلیت ، پیشہ ورانہ تربیت ، پیشہ ورانہ تربیت  تربیت ، ابتدائی

کا مرحلہ(۔ یا

 گھر پر ہیں۔ ی وجہ سےوالدین ک

اگر آپ کسی زبان کے کورس میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو ، 

،  Junghansstraße 2 ، سوشل سیکوریٹی آفسبراہ کرم 

سے رابطہ کریں۔ دفتر کے  222ڈریسڈن ، کمرہ  01277

بجے  18تا  14بجے اور  12سے  8معرات اوقات منگل اور ج

 تک ہیں۔

اگر آپ انضمام یا پیشہ ورانہ زبان کے کورس کی ضروریات 

کو پورا نہیں کرتے ہیں تو ، آپ قومی زبان کے کسی نصاب 

 میں حصہ لے سکتے ہیں۔

 تمام جرمن نصابات اور تاریخیں یہاں مل سکتی ہیں۔

www.dresden.de/deutschkurse 

 امپرنٹ

 پبلیشر

 ریاستی دارالحکومت

 سوشل سکیورٹی آفس

 41 14 88 4( 51 03ٹیلیفون )

 43 14 88 4( 51 03فیکس )

 sozialamt@dresden.de ای میل

 دفتر برائے پریس اور تعلقات عامہ

 90 23 88 4( 51 03ٹیلیفون )

 38 22 88 4( 51 03فیکس )

 presse@dresden.de ای میل

Landeshauptstadt Dresden 

Sozialamt 

اجازت یا رواداری والے لوگوں کے لئے جرمن کورس
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20 00 12پی او باکس 

ڈریسڈن 01001

www.dresden.de

www.facebook.com/stadt.dresden

ہمیں سواالت پسند ہیں - 115مرکزی حکومت کو کال کریں 

ایڈیٹرز: اینیٹ شون ، کرسٹینا ونکلر ، اولگا اسپرلنگ ، 

ڈومینک ہین

2019نومبر 

اہل الیکٹرانک دستخط والے الیکٹرانک دستاویزات

کے عالوہ ،  ایک فارم کے ذریعہ پیش کیا جاسکتا ہے۔ اس

ریاستی دارالحکومت ڈریسڈن کو ایس / مائم سرٹیفکیٹ کے 

ساتھ ای میل کو خفیہ کرنے یا ڈی ای میل کے ساتھ محفوظ ای 

 میلز بھیجنے کا بھی امکان ہے۔ مزید معلومات

www.dresden.de/contact پر مل سکتی ہیں۔ 

یہ معلوماتی مواد ریاستی دارالحکومت ڈریسڈن کے تعلقات 

کے کام کا ایک حصہ ہے۔ یہ انتخابی اشتہارات کے لئے عامہ 

استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ، جماعتیں اپنے ممبروں کو 

 آگاہ کرنے کے لئے اس کا استعمال کرسکتی ہیں۔
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