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EDITION 146

Editorial

Sprachkompetenz ist ein wichtiger Schritt
von Dr. Wolfgang Sannwald

Bei tünews INTERNATIONAL wollen wir 
Geflüchtete beim Zugang zum Arbeits-
markt in Deutschland und zur deutschen 
Gesellschaft unterstützen. Die etwa 20 
Geflüchteten, die bei tünews INTERNATI-
ONAL mitarbeiten, erhalten deshalb auch 
besondere Förderung. Wir fördern ihren 
Spracherwerb und insbesondere die An-
wendung der deutschen Sprache im Re-
daktionsalltag und damit im Arbeitsalltag. 
Insofern ist tünews INTERNATIONAL einer-
seits ein Medienprojekt, andererseits hat es 

Editorial

Language skills are an important step
by Dr. Wolfgang Sannwald

At tünews INTERNATIONAL we want to 
support refugees with access to the labor 
market in Germany and to the German so-
ciety. The approximately 20 refugees who 
work for tünews INTERNATIONAL receive 
special support. We promote their langu-
age learning process and in particular the 
application of the German language in 
daily editorial work and thus in everyday 
working life. In this respect, tünews INTER-
NATIONAL is on the one hand a media pro-

den Charakter eines Betriebs des Sozialen 
Arbeitsmarktes. Mitarbeitende erhalten bei 
Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses ein 
Zertifikat darüber, dass sie sich notwen-
diges sprachliches und arbeitskulturelles 
KnowHow für den deutschen Arbeitsmarkt 
angeeignet haben.
Als Medienprojekt geben wir die Erfah-
rungen aus dieser Integrationsarbeit wei-
ter. Unsere Edition 146 widmen wir dem 
Thema Sprache und Spracherwerb. Es ist 
gesättigt mit Rechercheergebnissen und 

Erfahrungen von Geflüchteten aus der 
Redaktion. Sie geben ihre Erfahrungen 
mit dem Erwerb und der Anwendung der 
deutschen Sprache weiter. Profitieren kön-
nen alle, die dabei sind, sich die deutsche 
Sprache anzueignen. Sprachkompetenz ist 
ein wichtiger Schritt im Integrationspro-
zess.
Aus meiner Sicht: Toll, was viele, die 2015 
und 2016 nach Deutschland gekommen 
sind, bei ihrem individuellen Spracherwerb 
geleistet haben!

ject, on the other hand it has the character 
of an company on the social labor market. 
At the end of their employment, emplo-
yees receive a certificate that they have 
acquired necessary linguistic and cultural 
knowledge for the German labor market. 
As a media project, we pass on the expe-
rience gained from this integration work. 
Our Edition 146 is dedicated to the topic 
of language and language acquisition. It is 
saturated with research results and expe-

riences of refugees from the editorial of-
fice. They pass on their experience with the 
acquisition and application of the German 
language. Anyone who is learning to speak 
German can benefit.
Linguistic competence is an important step 
in the integration process. From my point 
of view: It is great, what many, who came 
to Germany in 2015 and 2016, have ac-
complished concerning their individual lan-
guage acquisition!

Profitieren können alle, 
die dabei sind, sich 
die deutsche Sprache 
anzueignen!
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Redaktionssprache bei tünews INTERNATIONAL ist Deutsch.
 Foto: tünews INTERNATIONAL/Mostafa Elyasian.

 مقال افتتاحي،

 الكفاءة اللّغوية خطوة مهّمة
 Wolfgang Sannwaldبقلم الدكتور 

 
 tünews INTERNATIONALنريد من خالل 

دعم الالا جئيين في الدخول إلى سوق العمل 
 عاماًل  الجئ ٢٠يتلقى حوالي  .األلمانيوالمجتمع 

دعماً  tünews INTERNATIONAL في
ندعُم اكتسابهم وتعلُّمهم اللاغة ،وعلى نحن  خاصاً.

وجه الخصوص تطبيق اللغة األلمانية في التحرير 
من حيث ذلك  اليومي والعمل اليومي.

من  tünews INTERNATIONALتعتبر
جهةمشروع إعالمي ومن جهة أُخرى تتسم 

يتلقى الموظفين  كمؤسسة لسوق العمل اإلجتماعي.
بأنهم اكتسبو في نهاية عقد عملهم شهادة في ذلك، 

 الخبرة اللغوية الالزمة والمعرفة الثقافية في العمل.
كمشروع إعالمي ، فإننا نمرر الخبرة المكتسبة 

نخصص إصدارنا ال  من هذا العمل المتكامل.
انه مشبع مع  لموضوع اللغة واكتساب اللغة. ١٤٥

هم يمررون  نتائج بحث وخبرات الجئو التحرير.
اللغة .بإمكان الجميع  تجاربهم في اكتساب وتطبيق

االستفادة. الكفاءة اللغوية خطوة مهمة في عملية 
من وجهة نظري: عظيم كم انجز الذين  االندماج.

باكتسابهم  ٢٠١٦-٢٠١٥أتو إلى ألمانيا في عامي 
 الفردي للاغة.

 سر مقاله

شایستگی زبان یک گام مهم 
 است

 از دکتر ولفگانگ سانوالد
 

از در اخبار بین المللی تونیوز ما می خواهیم 
پناهندگان با دسترسی به بازار کار در آلمان و 

پناهنده ای که  20حدود جامعه آلمان حمایت کنیم. 
کار می کنند برای اخبار بین المللی تونیوز 

زبان آنها به پشتیبانی ویژه ای دریافت می کنند. 
در خصوص برای استفاده از زبان آلمانی 

کارهای روزنامه نگاری و در نتیجه در زندگی 
ترویج می شود. در این راستا کاری روزمره 

پروژه اخبار بین المللی تونیوز از یک سوی 
کارکرد بازار  رسانه ای است؛ از سوی دیگر،

در پایان استخدامشان  کار اجتماعی را دارد.
یک گواهی دریافت می کنند که دانش و کارکنان 

آلمان اطالعات فرهنگی الزم را برای بازار کار 
کسب کرده اند. به عنوان یک پروژه رسانه ای 

ما تجربیات حاصل از این کار همراه با ادغام را 
موضوع زبان  ما به 145. نسخه منتقل می کنیم

. این نتایج جستجو و یادگیری اختصاص یافته
پناهندگان از هیأت اشباع شده و تجربیات 

تجربیات خود را با کسب و تحریریه است. آنها 
استفاده از زبان آلمانی به تصویب می رسانند. 
هرکسی که در حال یادگیری زبان آلمانی باشد 

 می تواند از این کار سودمند شود.
 زبان گام مهمی در روند ادغام است.شایستگی 

آنچه که بسیاری از  از نظر من این عالی است، 
به آلمان  2016و  2015کسانی که در سال های 

 آمده اند در یادگیری زبان کسب کرده اند.
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Welchen Sprachkurs kann ich machen?
Von Naeem Nazari

Im Landkreis Tübingen gibt es ganz ver-
schiedene Deutschkurse für Flüchtlinge. An 
welchem Kurs man teilnehmen darf, wird 
bestimmt durch den Asylstatus und das 
Herkunftsland.

Integrationskurs (bis B1): Der wichtigs-
te Deutschkurs ist der Integrationskurs. Das 
Ziel vom Integrationskurs ist das Erreichen 
von Niveau B1. Wenn eine Person das latei-
nische Alphabet kennt, beginnt sie mit A1 
und besucht 600 Stunden den Kurs, gefolgt 
von 100 Stunden Orientierungskurs. Das 
dauert etwa 7 Monate. Wer die die lateini-
schen Buchstaben nicht kennt, beginnt mit 
der Alphabetisierung und der Kurs dauert 
dann länger als 7 Monate. Am Ende des 
Integrationskurses gibt es eine Prüfung. 
Besteht man die Prüfung, bekommt man 
ein B1-Zertifikat. Besteht man die Prüfung 
nicht, darf man den Kurs noch einmal wie-
derholen – diesmal aber nur mit 300 Stun-
den.
Wichtig: Wenn man trotz der Wiederho-
lung auch beim zweiten Mal die B1-Prüfung 
nicht besteht, kann man einen DeuFöV-
Kurs mit A2- oder B1-Ziel besuchen. Für die 
Teilnahmeberechtigung muss man sich an 
seinen Arbeitsvermittler im Jobcenter oder 
in der Arbeitsagentur wenden.
Wer darf am Integrationskurs teil-
nehmen? Alle Geflüchteten, deren Asylan-
trag vom BAMF anerkannt wurde. Außer-
dem dürfen Flüchtlinge aus sogenannten 
A-Ländern schon während des Asylverfah-
rens diesen Kurs besuchen, das sind der-
zeit: Syrien, Irak, Iran, Eritrea und Somalia. 
Wichtig ist, dass diese Personen sich direkt 
nach dem Asylantrag bei einem Integrati-
onskurs anmelden. Wenn sie das nicht tun 
und ihr Asylantrag abgelehnt wird, dürfen 
sie dann auch keinen Integrationskurs mehr 
besuchen.
Teilnahmeberechtigung: Die anerkann-
ten Flüchtlinge können die Teilnahmebe-

rechtigung für den Integrationskurs von 
der Ausländerbehörde oder vom Jobcenter 
bekommen. Die Personen aus A-Ländern, 
die sich im Asylverfahren befinden, kön-
nen direkt zu einem Kursträger gehen. Der 
Kursträger beantragt für die Person beim 
BAMF die Zulassung zum Integrationskurs.
Wo: Im Landkreis Tübingen gibt es Integ-
rationskurse in Tübingen und Rottenburg. 
In Tübingen bieten Volkshochschule (VHS), 
InFö, Vatter Bildungszentrum und Spra-
chinstitut Tübingen (SIT) diesen Kurs an.

FlüAG-Deutschkurse (A1): Das sind 
Sprachkurse für Geflüchtete, deren Asylan-
trag abgelehnt wurde und die eine Duldung 
haben und diejenigen, die sich mit Aufent-

haltsgestattung im Asylverfahren befinden 
und nicht aus den fünf A-Ländern kommen. 
Kurz gesagt: Die Personen, die keinen Inte-
grationskurs besuchen dürfen, können die-
se Kurse besuchen. Die FlüAG-Kurse begin-
nen mit dem Ziel Alphabetisierung oder A1.
Wo: Man kann in Tübingen (Schlatter-
haus), Mössingen (Mütterzentrum) und 
Rottenburg (VHS) solche Kurse besuchen. 
Für die Anmeldung sollte man sich mit sei-
nem Ausweis dort melden.

VwV-Deutschkurse (B1, B2): Dieser 
Deutschkurs ist wie FlüAG-Kurse für die 
Personen, die keinen Integrationskurs be-
suchen dürfen. Also für Personen mit Dul-
dung und Aufenthaltsgestattung im Asyl-

Je nach Asylstatus und Herkunftsland gibt es verschiedene Kursangebote.
 Foto: vhs Tübingen.
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Learning German

Which German-class can I take part in?
by Naeem Nazari

In the district of Tübingen there are very 
different German courses for refugees. 
Which course you are allowed to partici-
pate in is determined by the asylum status 
and the country of origin.

Integration Course (up to B1): The 
most important German course is the In-
tegration Course. The goal of the integra-
tion course is to reach level B1. If a person 
knows the Latin alphabet, they start with 
A1 and attend the course for 600 hours 
followed by 100 hours of orientation. That 
takes about 7 months. Those who do not 
know the Latin letters start with literacy 
and the course lasts more than 7 months. 
At the end of the integration course there 
is an exam. Passing the exam, you get a B1 
certificate. If you do not pass the exam, you 
can repeat the course again—but this time 
only with 300 hours.

Important: If, despite the repetition, you 
also fail the B1 exam for the second time, 
you can attend a DeuFöV course with an 
A2 or B1 finish. For the eligibility you have 
to contact his employment agency in the 
job center or in the employment agency.
Who can take part in the integrati-
on course? All refugees whose asylum 
application was recognized by the BAMF. 
In addition, refugees from so-called „A“ 
countries are already allowed to attend this 
course during the asylum procedure, which 
is currently: Syria, Iraq, Iran, Eritrea and 
Somalia. It is important that these persons 
register for an integration course directly 
after applying for asylum. If they do not 
do that and their asylum application is re-
jected, then they may no longer attend an 
integration course.

Eligibility: Recognized refugees may be 
eligible for the integration course from the 
immigration office or from the job center. 
Persons from A-countries who are in the 
asylum procedure can go directly to a cour-
se provider. The course applicant applies 
for admission to the integration course for 
the person at the BAMF.
Where: In the district of Tübingen there 
are integration courses in Tübingen and 
Rottenburg. In Tübingen the Adult Educati-
on Center (VHS), InFö, Vatter Bildungszent-
rum und Sprachinstitut Tübingen (SIT) offer 
this course.

FlüAG-Deutschkurse (A1): These are 
language courses for refugees whose 
asylum application was rejected and who 
have a tolerance and those who are in the 
asylum procedure with permission to stay 
and are not from the five A-countries. In 
short, those who are not allowed to attend 
an integration course can attend these 
courses. The FlüAG courses start with the 
goal of literacy or A1.
Where: You can attend such courses in 
Tübingen (Schlatterhaus), Mössingen (Müt-
terzentrum) and Rottenburg (VHS). For the 
registration one should announce oneself 
there with his identity card.

VwV German courses (B1, B2): This 
German course is like FlüAG courses for 
people who are not allowed to attend an 
integration course. So for persons with to-
leration and Aufenthaltsgestattung in the 
asylum procedure. To participate in this 
course you have to have at least A1 level.
Where: Currently Sprachinstitut Tübingen 
(SIT) and VHS-Tübingen offer these cour-
ses. For the B1 level, there is an extra-oc-

verfahren. Für die Teilnahme an diesem 
Kurs muss man schon mindestens A1-Ni-
veau haben.
Wo: Derzeit bieten Sprachinstitut Tübingen 
(SIT) und VHS-Tübingen diese Kurse an. Für 
das Zielniveau B1 gibt es einen berufsbe-
gleitenden Abend- und Wochenendkurs 
bei der vhs Tübingen.

DeuFöV-Sprachkurse (B2, C1):  Mit B1 
versteht man das alltägliche Deutsch und 
kann sich mit einfachen Wörtern äußern. 
Wenn man aber eine Ausbildung machen 
oder sogar studieren möchte, ist B1 nicht 
ausreichend. Für eine Ausbildung wird B2 
empfohlen. Für ein Studium muss man 
mindestens C1 oder andere gleichwertige 
Zertifikate (DSH, Test-DAF) vorweisen.
Teilnahmeberechtigung für B2/
C1-Kurse: Diese Kurse können auch Per-
sonen mit Duldung und Aufenthaltsgestat-
tung im Asylverfahren besuchen. Wenn 
man Geld vom Jobcenter bekommt, kann 
man die Teilnahmeberechtigung vom Job-
center holen. Wenn man nichts mit dem 
Jobcenter zu tun hat, dann kann man sich 
bei der Agentur für Arbeit melden und die 
Berechtigung von der Arbeitsagentur ho-
len.
Wo: B2-Kurse kann man in Tübingen bei 
SIT, Vatter, BBQ und Infö besuchen. In Rot-
tenburg bietet die VHS diesen Kurs an.
Fazit: Wenn man Deutsch lernen möchte, 
findet man in der Region Tübingen be-
stimmt einen Kurs. Im Vergleich zu anderen 
Regionen gibt es hier in Tübingen viele An-
gebote für Menschen ohne Anspruch auf 
Integrationskurs.
Informationen: Eine aktuelle Liste mit al-
len Kursen, die zur Zeit laufen oder für die 
man sich anmelden kann, findet sich un-
ter: www.kreis-tuebingen.de. Dort in der 
Suche „Deutschkurse“ eintragen und den 
ersten Treffer anklicken.



6

EDITION 146

چون افراد  را داشته باشید. B2میشود تا سند 
زیادی در سالهای اخیر که سطح زبان آنان کمتر 

بود، نتوانستند درس در مکاتب را بفهمند  B2از 
برای و اوسبیلدونگ خود را ترک کردند. 

 C1زبان شما در سطح  تحصیل در دانشگاه باید
( را DSH, Test-DAF)یکی از سندهای  باشد و

 داشته باشید.
در این  :C1و  B2اشتراک در کالسهای  مجوز

کالسها همه میتوانند شرکت کنند، حتی افرادی 
که در جریان پروسه پناهندگی هستند و یا 

دولدونگ دارند. طبیعتا شرط شرکت در این 
. اگر شما هزینه است B1کالسها داشتن سند 

زندگی خود را از جاب سنتر دریافت میکنید، 
برای گرفتن مجوز به مشاور خود در جاب سنتر 

کنید. در صورتی که شما سر و کاری با مراجعه 
 جاب سنتر ندارید، باید خود را در اداره کار

(Agentur für Arbeit)  ثبت کنید و مجوز
 اشتراک در کالسها را از آنجا اخذ کنید.

: در شهر توبینگن در حال محل برگزاری کالسها
 SIT, Vatter, BBQ, Inföانستیتوتهای  حاضر

را برگزار مینمایند. در رونتبورگ  B2کالسهای 
VHS .این کالس را برگزار میکند 

اگر فردی واقعا تمایل به یادگیری زبان  :خالصه
آلمانی داشته باشد، حتما کالسی مطابق نیاز و 

وبینگن پیدا خواهد شرایط خود در شهرستان ت
. در مقایسه با دیگر شهرهای آلمان، در کرد

یادگیری زبان  توبینگن امکانات زیادی برای
برای افرادی که اجازه شرکت  بخصوص آلمانی

 در کالسهای ادغام را ندارند، وجود دارد.
شما میتوانید لیست تمام کالسهای زبان  :معلومات

آلمانی که در شهرستان توبینگن برگزار میشود 
را بر روی وبسایت اداره شهرستان توبینگن پیدا 

میشود و لیست همیشه بروز رسانی کنید. این 
موثق هستند. برای جدید و العات داخل آن اط

پیدا کردن لیست به سایت ذیل مراجعه کنید و در 
بخش جستجو عبارت باالی صفحه در 

(Deutschkurse)  وارد کنید، بعد بر روی را
فحه ای که ظاهر میشود اولین عنوان در ص

 وبسایتآدرس کلیک کنید. 
(www.kreis-tuebingen.de) 
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cupational evening and weekend course at 
vhs Tübingen.

DeuFöV language courses (B2, C1): 
B1 means everyday German and one can 
express oneself with simple words. But if 
you want to do a training or even study, 
B1 is not enough. B2 is recommended for 
training. You must have at least C1 or equi-
valent certificates (DSH, Test DAF) for a 
degree.
Eligibility for B2 / C1 courses: These 
courses can also be attended by persons 
with a permit and residence permit in the 
asylum procedure. If you get money from 
the Jobcenter, you can get the eligibility 
from the Jobcenter. If you have nothing to 
do with the Job Center, then you can con-
tact the Employment Agency and get the 
permission from the Employment Agency.
Where: B2 courses can be visited in Tübin-
gen at SIT, Vatter, BBQ and Infö. In Rotten-
burg the VHS offers this course.
Conclusion: If you want to learn German, 
you will definitely find a course in the Tü-
bingen region. Compared to other regions, 
there are many offers for people without 
an integration course in Tübingen.
Information: A current list of all courses 
that are currently running or for which 
you can register can be found at: www.
kreis-tuebingen.de/deutschkurse 

 دوره هاى آموزش زبان آلمانى

زبان آلمانی در  کالسهای
 شهرستان توبینگن

 مؤلف نعیم نظری
 

زبان آلمانی  در شهرستان توبینگن کالسهای
و ملیت  متعددی وجود دارد. وضعیت پناهندگی

در کدام  که چه کسی افراد تعیین کننده این است
. بطور عموم میتوان شرکت کرده میتواند کالس

زبان  کالسهایرا به دو دسته تقسیم کرد:  کالسها
دگی آنها قبول برای افرادی که درخواست پناهن

دی که زبان برای افرا شده است، و کالسهای
قبول نشده است و  درخواست پناهندگی آنان هنوز

یا اینکه درخواست آنان رد شده  است و 
 دولدونگ دارند.

 B1 (Integrationskurs:)های ادغام کالس
 ادغام کالسهای برای مهاجرین مهمترین کالس

است.  B1 سطحرسیدن به  میباشد که هدف آن
اشته الفبای التین آشنایی د حروفبا  اگر شما

 A1 را از سطح کالسهااین میتوانید د، یباش
ساعت درسی را در  600این دوره  .شروع کنید

ساعت  100باید  شمابر میگیرد و در ختم آن 
آلمان را  آشنایی با سیاست و جامعه دوره

د، الفبای التین تسلط نداریبه  بگذرانید. اگر شما
الفبا شروع خواهید  ادغام را با یادگیری کالس

ماه طول  7طبیعتا بیشتر از  کرد و دوره آن
ادغام از شما امتحان  ر ختم کالسخواهد کشید. د

ان را قبول شوید به امتح گرفته میشود. اگر شما
اعطا خواهد شد. اگر در امتحان  B1سند  شما

را یکبار دیگر  این کالس ناکام ماندید، میتوانید
 ساعت درسی. 300د، این بار اما فقط تکرار کنی
دوباره  رار کالس،اگر شما بعد از تک نکته مهم:
 ناکام شدید، میتوانید در کالسهایدر امتحان 

ستند اشتراک ه (DeuFöV)دیگری که به نام 
و  A2رسیدن به سطح  هدف این کالسهاکنید. 

B1 شرکت در این  میباشد. برای دریافت مجوز
کالسها باید به مشاور خود در جاب سنتر و یا 

 اداره کار مراجعه نمایید. 
شرکت  ی ادغامکالسها در چه کسانی میتوانند

تمام افرادی که درخواست پناهندگی آنان  کنند:
ادغام  کالسهای، میتوانند در قبول شده باشد

شرکت کنند. عالوه بر آن، مهاجرین پنج کشور 
سوریه، عراق، ایران، سومالی و اریتره حتی در 

جریان پروسه پناهندگی میتوانند در این کالسها 
شرکت کنند. دلیل این امر این است که احتمال 
قبول شدن درخواست پناهندگی مهاجرین این 

مهم ان نکته باال است.  حاضرکشورها در حال 
مهاجرین این پنج کشور باید بالفاصله است که 

خود را به این  ،بعد از دادن درخواست پناهندگی
کالسها ثبت نام نمایند. زیرا اگر آنها خود را ثبت 

نام ننموده و درخواست پناهندگی آنان رد شود، 
ها دیگر اجازه شرکت در این کالسها را آن

 . نخواهند داشت
افرادی که  ادغام: اشتراک در کالسهای مجوز

درخواست پناهندگی آنان قبول شده است میتوانند 
را از اداره  شرکت در کالسهای ادغام مجوز
مهاجرین و یا جاب سنتر شهر خود دریافت امور 

کنند. افرادی که از پنج کشوری که در باال ذکر 
شده آمدند، باید برای ثبت نام به این کالسها 

ه کورسهایی که این صنفها را برگزار مستقیم ب
مربوطه  میکنند مراجعه نمایند. کورس

به اداره کل امور مهاجرین و درخواست آنها 
برای تایید و پرداخت هزینه  (BAMF)پناهندگان 
 میفرستد.

در شهرستان  محل برگزاری کالسهای ادغام:
ادغام در شهر توبینگن و  توبینگن کالسهای

شوند. در توبینگن روتنبورگ برگزار می
و در  (VHS, Infö, Vatter, SIT)انیستیتوتهای 

برگزار کننده این  (VHS)رونتبورگ انیستیتوت 
 کالسها هستند. 

ی ادغام را کالسهااگر شما اجازه شرکت در 
: در جریان پروسه پناهندگی یعنی اینکه ندارید

درخواست پناهندگی شما رد شده  هستید، و یا
 ، میتوانید در کالسهاییدو دولدونگ دار است

 ذیل زبان آلمانی را فرا گیرید:
سطح : A1 (FlüAG-Deutschkurse)سطح 

A1  را میتوانید شما در شهر توبینگن در
(Schlatterhaus) در موسینگن در ،
(Mütterzentrum) در  و در روتنبورگ
(VHS)  بیاموزید. برای ثبت نام در این کالسها

از جایی ندارید، بلکه میتوانید  مجوزشما نیاز به 
با مدرک شناسایی خود به کورسهای نامبرده 

 مراجعه کنید.
این : B1 (VwV-Deutschkurse)سطح 

کالسها نیز برای افرادی است که اجازه اشتراک 
در کالسهای ادغام را ندارند؛ یعنی افرادی که 

و یا  پروسه پناهندگی آنان هنوز در جریان است
. برای اشتراک در این کالسها دولدونگ دارند

آلمانی بلد باشید. اگر  A1شما باید حداقل تا سطح 
از شما امتحان  ثبت نامدر زمان ندارید،  A1سند 

 تعیین سطح گرفته میشود.
انستیتوتهای  حاضرل برگزاری: در حال مح

این کالسها را در توبینگن  VHSو  SIT زبان
و  هستند برای افرادی که شاغلبرگزار مینمایند. 
، در حال ها اشتراک کنندکالس روز نمیتوانند در

شبانه برگزار  B1یک کالس زبان  VHSحاظر 
 کرده است.

 C1و  B2کالسهای زبان سطح 
(DeuFöV-Sprachkurse) :با کسب سطح 

B1  شما قادر خواهید بود تا در سطح ابتدایی
حل  به زبان آلمانی مشکالت روزمره خود را

نمایید. اما اگر شما تصمیم دارید که اوسبیلدونگ 
هنتون/دانشگاه انجام دهید و یا اینکه در پو

افی نیست. برای ک B1 تحصیل نمایید، سطح
 سند زبان خاصی انجام اوسبیلدونگ داشتن

، اما بر اساس تجارب پیشنهاد الزامی نیست
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زبان آلمانی در  کالسهای
 شهرستان توبینگن

 مؤلف نعیم نظری
 

زبان آلمانی  در شهرستان توبینگن کالسهای
و ملیت  متعددی وجود دارد. وضعیت پناهندگی

در کدام  که چه کسی افراد تعیین کننده این است
. بطور عموم میتوان شرکت کرده میتواند کالس

زبان  کالسهایرا به دو دسته تقسیم کرد:  کالسها
دگی آنها قبول برای افرادی که درخواست پناهن

دی که زبان برای افرا شده است، و کالسهای
قبول نشده است و  درخواست پناهندگی آنان هنوز

یا اینکه درخواست آنان رد شده  است و 
 دولدونگ دارند.

 B1 (Integrationskurs:)های ادغام کالس
 ادغام کالسهای برای مهاجرین مهمترین کالس

است.  B1 سطحرسیدن به  میباشد که هدف آن
اشته الفبای التین آشنایی د حروفبا  اگر شما

 A1 را از سطح کالسهااین میتوانید د، یباش
ساعت درسی را در  600این دوره  .شروع کنید

ساعت  100باید  شمابر میگیرد و در ختم آن 
آلمان را  آشنایی با سیاست و جامعه دوره

د، الفبای التین تسلط نداریبه  بگذرانید. اگر شما
الفبا شروع خواهید  ادغام را با یادگیری کالس

ماه طول  7طبیعتا بیشتر از  کرد و دوره آن
ادغام از شما امتحان  ر ختم کالسخواهد کشید. د

ان را قبول شوید به امتح گرفته میشود. اگر شما
اعطا خواهد شد. اگر در امتحان  B1سند  شما

را یکبار دیگر  این کالس ناکام ماندید، میتوانید
 ساعت درسی. 300د، این بار اما فقط تکرار کنی
دوباره  رار کالس،اگر شما بعد از تک نکته مهم:
 ناکام شدید، میتوانید در کالسهایدر امتحان 

ستند اشتراک ه (DeuFöV)دیگری که به نام 
و  A2رسیدن به سطح  هدف این کالسهاکنید. 

B1 شرکت در این  میباشد. برای دریافت مجوز
کالسها باید به مشاور خود در جاب سنتر و یا 

 اداره کار مراجعه نمایید. 
شرکت  ی ادغامکالسها در چه کسانی میتوانند

تمام افرادی که درخواست پناهندگی آنان  کنند:
ادغام  کالسهای، میتوانند در قبول شده باشد

شرکت کنند. عالوه بر آن، مهاجرین پنج کشور 
سوریه، عراق، ایران، سومالی و اریتره حتی در 

جریان پروسه پناهندگی میتوانند در این کالسها 
شرکت کنند. دلیل این امر این است که احتمال 
قبول شدن درخواست پناهندگی مهاجرین این 

مهم ان نکته باال است.  حاضرکشورها در حال 
مهاجرین این پنج کشور باید بالفاصله است که 

خود را به این  ،بعد از دادن درخواست پناهندگی
کالسها ثبت نام نمایند. زیرا اگر آنها خود را ثبت 

نام ننموده و درخواست پناهندگی آنان رد شود، 
ها دیگر اجازه شرکت در این کالسها را آن

 . نخواهند داشت
افرادی که  ادغام: اشتراک در کالسهای مجوز

درخواست پناهندگی آنان قبول شده است میتوانند 
را از اداره  شرکت در کالسهای ادغام مجوز
مهاجرین و یا جاب سنتر شهر خود دریافت امور 

کنند. افرادی که از پنج کشوری که در باال ذکر 
شده آمدند، باید برای ثبت نام به این کالسها 

ه کورسهایی که این صنفها را برگزار مستقیم ب
مربوطه  میکنند مراجعه نمایند. کورس

به اداره کل امور مهاجرین و درخواست آنها 
برای تایید و پرداخت هزینه  (BAMF)پناهندگان 
 میفرستد.

در شهرستان  محل برگزاری کالسهای ادغام:
ادغام در شهر توبینگن و  توبینگن کالسهای

شوند. در توبینگن روتنبورگ برگزار می
و در  (VHS, Infö, Vatter, SIT)انیستیتوتهای 

برگزار کننده این  (VHS)رونتبورگ انیستیتوت 
 کالسها هستند. 

ی ادغام را کالسهااگر شما اجازه شرکت در 
: در جریان پروسه پناهندگی یعنی اینکه ندارید

درخواست پناهندگی شما رد شده  هستید، و یا
 ، میتوانید در کالسهاییدو دولدونگ دار است

 ذیل زبان آلمانی را فرا گیرید:
سطح : A1 (FlüAG-Deutschkurse)سطح 

A1  را میتوانید شما در شهر توبینگن در
(Schlatterhaus) در موسینگن در ،
(Mütterzentrum) در  و در روتنبورگ
(VHS)  بیاموزید. برای ثبت نام در این کالسها

از جایی ندارید، بلکه میتوانید  مجوزشما نیاز به 
با مدرک شناسایی خود به کورسهای نامبرده 

 مراجعه کنید.
این : B1 (VwV-Deutschkurse)سطح 

کالسها نیز برای افرادی است که اجازه اشتراک 
در کالسهای ادغام را ندارند؛ یعنی افرادی که 

و یا  پروسه پناهندگی آنان هنوز در جریان است
. برای اشتراک در این کالسها دولدونگ دارند

آلمانی بلد باشید. اگر  A1شما باید حداقل تا سطح 
از شما امتحان  ثبت نامدر زمان ندارید،  A1سند 

 تعیین سطح گرفته میشود.
انستیتوتهای  حاضرل برگزاری: در حال مح

این کالسها را در توبینگن  VHSو  SIT زبان
و  هستند برای افرادی که شاغلبرگزار مینمایند. 
، در حال ها اشتراک کنندکالس روز نمیتوانند در

شبانه برگزار  B1یک کالس زبان  VHSحاظر 
 کرده است.

 C1و  B2کالسهای زبان سطح 
(DeuFöV-Sprachkurse) :با کسب سطح 

B1  شما قادر خواهید بود تا در سطح ابتدایی
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درخواست پناهندگی آنان قبول شده است میتوانند 
را از اداره  شرکت در کالسهای ادغام مجوز
مهاجرین و یا جاب سنتر شهر خود دریافت امور 

کنند. افرادی که از پنج کشوری که در باال ذکر 
شده آمدند، باید برای ثبت نام به این کالسها 

ه کورسهایی که این صنفها را برگزار مستقیم ب
مربوطه  میکنند مراجعه نمایند. کورس

به اداره کل امور مهاجرین و درخواست آنها 
برای تایید و پرداخت هزینه  (BAMF)پناهندگان 
 میفرستد.

در شهرستان  محل برگزاری کالسهای ادغام:
ادغام در شهر توبینگن و  توبینگن کالسهای

شوند. در توبینگن روتنبورگ برگزار می
و در  (VHS, Infö, Vatter, SIT)انیستیتوتهای 

برگزار کننده این  (VHS)رونتبورگ انیستیتوت 
 کالسها هستند. 

ی ادغام را کالسهااگر شما اجازه شرکت در 
: در جریان پروسه پناهندگی یعنی اینکه ندارید

درخواست پناهندگی شما رد شده  هستید، و یا
 ، میتوانید در کالسهاییدو دولدونگ دار است

 ذیل زبان آلمانی را فرا گیرید:
سطح : A1 (FlüAG-Deutschkurse)سطح 

A1  را میتوانید شما در شهر توبینگن در
(Schlatterhaus) در موسینگن در ،
(Mütterzentrum) در  و در روتنبورگ
(VHS)  بیاموزید. برای ثبت نام در این کالسها

از جایی ندارید، بلکه میتوانید  مجوزشما نیاز به 
با مدرک شناسایی خود به کورسهای نامبرده 

 مراجعه کنید.
این : B1 (VwV-Deutschkurse)سطح 

کالسها نیز برای افرادی است که اجازه اشتراک 
در کالسهای ادغام را ندارند؛ یعنی افرادی که 

و یا  پروسه پناهندگی آنان هنوز در جریان است
. برای اشتراک در این کالسها دولدونگ دارند

آلمانی بلد باشید. اگر  A1شما باید حداقل تا سطح 
از شما امتحان  ثبت نامدر زمان ندارید،  A1سند 

 تعیین سطح گرفته میشود.
انستیتوتهای  حاضرل برگزاری: در حال مح

این کالسها را در توبینگن  VHSو  SIT زبان
و  هستند برای افرادی که شاغلبرگزار مینمایند. 
، در حال ها اشتراک کنندکالس روز نمیتوانند در

شبانه برگزار  B1یک کالس زبان  VHSحاظر 
 کرده است.

 C1و  B2کالسهای زبان سطح 
(DeuFöV-Sprachkurse) :با کسب سطح 

B1  شما قادر خواهید بود تا در سطح ابتدایی
حل  به زبان آلمانی مشکالت روزمره خود را

نمایید. اما اگر شما تصمیم دارید که اوسبیلدونگ 
هنتون/دانشگاه انجام دهید و یا اینکه در پو

افی نیست. برای ک B1 تحصیل نمایید، سطح
 سند زبان خاصی انجام اوسبیلدونگ داشتن

، اما بر اساس تجارب پیشنهاد الزامی نیست

 دوره هاى آموزش زبان آلمانى

زبان آلمانی در  کالسهای
 شهرستان توبینگن

 مؤلف نعیم نظری
 

زبان آلمانی  در شهرستان توبینگن کالسهای
و ملیت  متعددی وجود دارد. وضعیت پناهندگی

در کدام  که چه کسی افراد تعیین کننده این است
. بطور عموم میتوان شرکت کرده میتواند کالس

زبان  کالسهایرا به دو دسته تقسیم کرد:  کالسها
دگی آنها قبول برای افرادی که درخواست پناهن

دی که زبان برای افرا شده است، و کالسهای
قبول نشده است و  درخواست پناهندگی آنان هنوز

یا اینکه درخواست آنان رد شده  است و 
 دولدونگ دارند.

 B1 (Integrationskurs:)های ادغام کالس
 ادغام کالسهای برای مهاجرین مهمترین کالس

است.  B1 سطحرسیدن به  میباشد که هدف آن
اشته الفبای التین آشنایی د حروفبا  اگر شما

 A1 را از سطح کالسهااین میتوانید د، یباش
ساعت درسی را در  600این دوره  .شروع کنید

ساعت  100باید  شمابر میگیرد و در ختم آن 
آلمان را  آشنایی با سیاست و جامعه دوره

د، الفبای التین تسلط نداریبه  بگذرانید. اگر شما
الفبا شروع خواهید  ادغام را با یادگیری کالس

ماه طول  7طبیعتا بیشتر از  کرد و دوره آن
ادغام از شما امتحان  ر ختم کالسخواهد کشید. د

ان را قبول شوید به امتح گرفته میشود. اگر شما
اعطا خواهد شد. اگر در امتحان  B1سند  شما

را یکبار دیگر  این کالس ناکام ماندید، میتوانید
 ساعت درسی. 300د، این بار اما فقط تکرار کنی
دوباره  رار کالس،اگر شما بعد از تک نکته مهم:
 ناکام شدید، میتوانید در کالسهایدر امتحان 

ستند اشتراک ه (DeuFöV)دیگری که به نام 
و  A2رسیدن به سطح  هدف این کالسهاکنید. 

B1 شرکت در این  میباشد. برای دریافت مجوز
کالسها باید به مشاور خود در جاب سنتر و یا 

 اداره کار مراجعه نمایید. 
شرکت  ی ادغامکالسها در چه کسانی میتوانند

تمام افرادی که درخواست پناهندگی آنان  کنند:
ادغام  کالسهای، میتوانند در قبول شده باشد

شرکت کنند. عالوه بر آن، مهاجرین پنج کشور 
سوریه، عراق، ایران، سومالی و اریتره حتی در 
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قبول شدن درخواست پناهندگی مهاجرین این 

مهم ان نکته باال است.  حاضرکشورها در حال 
مهاجرین این پنج کشور باید بالفاصله است که 

خود را به این  ،بعد از دادن درخواست پناهندگی
کالسها ثبت نام نمایند. زیرا اگر آنها خود را ثبت 
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قبول نشده است و  درخواست پناهندگی آنان هنوز

یا اینکه درخواست آنان رد شده  است و 
 دولدونگ دارند.

 B1 (Integrationskurs:)های ادغام کالس
 ادغام کالسهای برای مهاجرین مهمترین کالس

است.  B1 سطحرسیدن به  میباشد که هدف آن
اشته الفبای التین آشنایی د حروفبا  اگر شما
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ساعت درسی را در  600این دوره  .شروع کنید

ساعت  100باید  شمابر میگیرد و در ختم آن 
آلمان را  آشنایی با سیاست و جامعه دوره

د، الفبای التین تسلط نداریبه  بگذرانید. اگر شما
الفبا شروع خواهید  ادغام را با یادگیری کالس

ماه طول  7طبیعتا بیشتر از  کرد و دوره آن
ادغام از شما امتحان  ر ختم کالسخواهد کشید. د

ان را قبول شوید به امتح گرفته میشود. اگر شما
اعطا خواهد شد. اگر در امتحان  B1سند  شما

را یکبار دیگر  این کالس ناکام ماندید، میتوانید
 ساعت درسی. 300د، این بار اما فقط تکرار کنی
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ستند اشتراک ه (DeuFöV)دیگری که به نام 
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B1 شرکت در این  میباشد. برای دریافت مجوز
کالسها باید به مشاور خود در جاب سنتر و یا 

 اداره کار مراجعه نمایید. 
شرکت  ی ادغامکالسها در چه کسانی میتوانند

تمام افرادی که درخواست پناهندگی آنان  کنند:
ادغام  کالسهای، میتوانند در قبول شده باشد

شرکت کنند. عالوه بر آن، مهاجرین پنج کشور 
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این کالسها را در توبینگن  VHSو  SIT زبان
و  هستند برای افرادی که شاغلبرگزار مینمایند. 
، در حال ها اشتراک کنندکالس روز نمیتوانند در

شبانه برگزار  B1یک کالس زبان  VHSحاظر 
 کرده است.
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نمایید. اما اگر شما تصمیم دارید که اوسبیلدونگ 
هنتون/دانشگاه انجام دهید و یا اینکه در پو

افی نیست. برای ک B1 تحصیل نمایید، سطح
 سند زبان خاصی انجام اوسبیلدونگ داشتن

، اما بر اساس تجارب پیشنهاد الزامی نیست

Im Landkreis bieten einige Sprachschulen und natürlich die vhs Sprach- und Integrationskurse an.
 Foto: vhs Tübingen.
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 تعلم االلمانية

ماهي دورة تعلم اللغة التي 
 بها؟ القياماستطيع 

 نعيم نزاري
 

يوجد الكثير من دورات تعلم و محيطها في توبنغن 
 مبلد االالاللغة االلمانية لالجئين. وضع اللجوء و 

 .زيارتها سمحيحددان ماهي دورة اللغة التي ي
اهم دورة لتعلم  :A1دورة االندماج حتى مستوى 

اللغة االلمانية هي دورة االندماج، وهدفها 
. عندما يجيد B1الوصول بالمستوى حتى 

 A1الشخص االحرف الالتينية، يبدأ بالمستوى 
ساعة  100ساعة ويتبعها  600ويزور الدورة 

اشهر. والذي اليجيد  7دورة توجيهية. تدوم تقريباً 
بجدية االحرف الالتينية يبدأ بدورة لتعلم اال

 7الالتينية و هذا يجعل الدورة تدوم اكثر من 
اشهر. في نهاية دورة االندماج يوجد امتحان، عند 

ل على شهادة وحصتم الهذا االمتحان ياجتياز 
عدم اجتياز هذا االمتحان، يسمح في حال ، وB1ال

 300بإعادة الدورة مرة ثانية، لكن هذه تكون 
 ساعة فقط.

يستطيع الشخص اجتياز االمتحان  عندما المهم: 
في المرة الثانية ايضاً، هناك إمكانية إعادة دورة 

او  A2بالمستوى  (DeuFöV)دعم اللغة االلمانية 
B1 .يجب  زيارة الدورةتصريح ل للحصول على

 التوجه الى الموظف المسؤول في مكتب العمل.
جميع الالجئين دورة االندماج؟  زيارةمن يستطيع 

المعترف بهم من قبل المحكمة االتحادية للهجرة و 
. باإلضافة لذلك يسمح لالجئين (BAMF)الالجئين 

من الدول ذات التصنيف )أ( زيارة الدورة خالل 
إجراءات اللجوء، وهذه الول في الوقت الحالي 

هي: سوريا، العراق، ايران، إريتريا، وصوماليا. 
 بعد تقديم طلب اللجوءالمهم التسجيل مباشرة 

االندماج. عندما ال يقومون بالتسجيل  دورةب
 دورةوطلبهم يرفض، ال يسمح لهم بعد ذلك زيارة 

 االندماج.
الالجئين المعترف بهم تصريح زيارة دورة اللغة: 

يستطيعون الحصول على تصريح زيارة دورات 
االندماج من مكتب العمل او دائرة شؤون 

والذين دول التصنيف )أ( االجانب. االشخاص من 
الزالوا في مرحلة إجراءات اللجوء، يستطيعون 

لدورات، لهذه امة التوجه مباشرة الى جهة مقد  
وهي بدورها تقدم طلب الى المحكمة االتحادية 

للسماح بزيارة دورة  (BAMF)للهجرة و الالجئين 
 االندماج. 

يوجد دورات  و محيطها توبنغن فياين؟ 
في توبنغن و روتنبورغ. في مدينة  ،االندماج

 التالية: سامدرالتوبنغن تقدم هذه الدورات في 
VHS ،InFö ،Vatter Zentrum ،SIT. 

دورات اللغة  FlüAG)قانون استقبال الالجئين( 
هذه الدورات لالجئين التي قد تم  : A1االلمانية 

رفض طلب لجوئهم والذين لديهم إيقاف الترحيل 
و الذين لديهم إذن إقامة مؤقتة خالل  المؤقت
إجراءات اللجوء و الذين لم يأتون من  مرحلة

باختصار: االشخاص الدول ذات التصنيف )أ(. 
يمكنهم الذين اليسمح لهم زيارة دورة االندماج، 

زيارة هذه الدورة. هذه الدورة تبدأ إما لمرحلة تعلم 
 . A1االبجدية الالتينية او 

زيارة هذه الدورات في مدينة توبنغن  مكنياين؟ 
(Schlatterhaus) موسينغن ،
(Mütterzentrum) وفي روتنبورغ ،(VHS) .

 للتسجيل ينبغي إضهارالبطاقة الشخصية هناك.
دورة : B1-B2 )بقرار إداري( VwV دورة لغة

اللغة هذه تشبه دورة قانون استقبال الالجئين 
FlüAG  الذين ال يسمح لهم  لألشخاصوهي كذلك

 زيارة دورة االندماج. إذاً لالشخاص الحاصلين
إيقاف الترحيل المؤقت و الذين لديهم إذن  على

. يتطلب لجوءإجراءات المرحلة إقامة مؤقتة خالل 
على االقل على  لزيارة هذه الدورة الحصول مسبقاً 

 .A2شهادة اللغة 
تقدم هذه الدورات في في الوقت الحالي اين؟ 

دورة مهنية  B1. للمستوى  SITو VHSمدرسة 
ليلية او في عطلة نهاية االسبوع في مدرسة 

VHS. 
: DeuFöV B2-C1 دورة دعم اللغة االلمانية

فهم االلمانية يستطيع الشخص  B1في المستوى 
التعبير ببعض كما يمكنه مية في الحياة اليو

الكلمات البسيطة. لكن عندما يريد الشخص عمل 
تدريب مهني او الدراسة في الجامعة فإن مستوى 

B1   نصح بمستوى غير كافي. للتدريب المهني ي
B2 إظهار. للدراسة في الجامعة يتطلب على االقل 

 من باقي الشهادات ما يعادلهااو  C1مستوى 
(DSH-Test-Daf). 

: B2-C1زيارة دورة اللغة للمستويات تصريح 
زيارتها من قبل االشخاص  مكنهذه الدورات ي

الحاصلين على إيقاف الترحيل المؤقت و الذين 
إجراءات  مرحلة لديهم إذن إقامة مؤقتة خالل

. عندما يحصل الشخص على االموال من لجوءال
دورة  زيارة مكتب العمل فيستطيع جلب تصريح

اللغة من هناك. وعندما ال يكون للشخص تعامل 
مع مكتب العمل، فيستطيع الشخص التسجيل 

 بوكالة التوظيف و الحصول منهم على التصريح.
يمكن زيارتها في مدينة توبنغن  B2دورات اين؟ 

. في SIT-Vatter-BBQ-Inföبالمدارس التالية: 
 .VHSروتنبورغ تقدم هذه الدورات في مدرسة 

عندما يريد الشخص تعلم اللغة االلمانية ة: خالص
 توبنغن. مقارنةً  فيمكنه حتماً إيجاد دورة في منطقة

مع باقي المناطق فيوجد في منطقة توبنغن الكثير 
من العروض لدورات اللغة دون المطالبة بدورة 

 االندماج.
 معلومات

يمكن الحصول على قائمة الدورات التي تجري 
التي يمكن التسجيل بها على في الوقت الحالي او 

. هناك  www.kreis-tuebingen.deالرابط:
والنقر على اول  “دورات اللغة„يمكن البحث على 

 نتيجة بحث.
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فهم االلمانية يستطيع الشخص  B1في المستوى 
التعبير ببعض كما يمكنه مية في الحياة اليو

الكلمات البسيطة. لكن عندما يريد الشخص عمل 
تدريب مهني او الدراسة في الجامعة فإن مستوى 

B1   نصح بمستوى غير كافي. للتدريب المهني ي
B2 إظهار. للدراسة في الجامعة يتطلب على االقل 

 من باقي الشهادات ما يعادلهااو  C1مستوى 
(DSH-Test-Daf). 

: B2-C1زيارة دورة اللغة للمستويات تصريح 
زيارتها من قبل االشخاص  مكنهذه الدورات ي

الحاصلين على إيقاف الترحيل المؤقت و الذين 
إجراءات  مرحلة لديهم إذن إقامة مؤقتة خالل

. عندما يحصل الشخص على االموال من لجوءال
دورة  زيارة مكتب العمل فيستطيع جلب تصريح

اللغة من هناك. وعندما ال يكون للشخص تعامل 
مع مكتب العمل، فيستطيع الشخص التسجيل 

 بوكالة التوظيف و الحصول منهم على التصريح.
يمكن زيارتها في مدينة توبنغن  B2دورات اين؟ 

. في SIT-Vatter-BBQ-Inföبالمدارس التالية: 
 .VHSروتنبورغ تقدم هذه الدورات في مدرسة 

عندما يريد الشخص تعلم اللغة االلمانية ة: خالص
 توبنغن. مقارنةً  فيمكنه حتماً إيجاد دورة في منطقة

مع باقي المناطق فيوجد في منطقة توبنغن الكثير 
من العروض لدورات اللغة دون المطالبة بدورة 

 االندماج.
 معلومات

يمكن الحصول على قائمة الدورات التي تجري 
التي يمكن التسجيل بها على في الوقت الحالي او 

. هناك  www.kreis-tuebingen.deالرابط:
والنقر على اول  “دورات اللغة„يمكن البحث على 

 نتيجة بحث.

 تعلم االلمانية

ماهي دورة تعلم اللغة التي 
 بها؟ القياماستطيع 

 نعيم نزاري
 

يوجد الكثير من دورات تعلم و محيطها في توبنغن 
 مبلد االالاللغة االلمانية لالجئين. وضع اللجوء و 

 .زيارتها سمحيحددان ماهي دورة اللغة التي ي
اهم دورة لتعلم  :A1دورة االندماج حتى مستوى 

اللغة االلمانية هي دورة االندماج، وهدفها 
. عندما يجيد B1الوصول بالمستوى حتى 

 A1الشخص االحرف الالتينية، يبدأ بالمستوى 
ساعة  100ساعة ويتبعها  600ويزور الدورة 

اشهر. والذي اليجيد  7دورة توجيهية. تدوم تقريباً 
بجدية االحرف الالتينية يبدأ بدورة لتعلم اال

 7الالتينية و هذا يجعل الدورة تدوم اكثر من 
اشهر. في نهاية دورة االندماج يوجد امتحان، عند 

ل على شهادة وحصتم الهذا االمتحان ياجتياز 
عدم اجتياز هذا االمتحان، يسمح في حال ، وB1ال

 300بإعادة الدورة مرة ثانية، لكن هذه تكون 
 ساعة فقط.

يستطيع الشخص اجتياز االمتحان  عندما المهم: 
في المرة الثانية ايضاً، هناك إمكانية إعادة دورة 

او  A2بالمستوى  (DeuFöV)دعم اللغة االلمانية 
B1 .يجب  زيارة الدورةتصريح ل للحصول على

 التوجه الى الموظف المسؤول في مكتب العمل.
جميع الالجئين دورة االندماج؟  زيارةمن يستطيع 

المعترف بهم من قبل المحكمة االتحادية للهجرة و 
. باإلضافة لذلك يسمح لالجئين (BAMF)الالجئين 

من الدول ذات التصنيف )أ( زيارة الدورة خالل 
إجراءات اللجوء، وهذه الول في الوقت الحالي 

هي: سوريا، العراق، ايران، إريتريا، وصوماليا. 
 بعد تقديم طلب اللجوءالمهم التسجيل مباشرة 

االندماج. عندما ال يقومون بالتسجيل  دورةب
 دورةوطلبهم يرفض، ال يسمح لهم بعد ذلك زيارة 

 االندماج.
الالجئين المعترف بهم تصريح زيارة دورة اللغة: 

يستطيعون الحصول على تصريح زيارة دورات 
االندماج من مكتب العمل او دائرة شؤون 

والذين دول التصنيف )أ( االجانب. االشخاص من 
الزالوا في مرحلة إجراءات اللجوء، يستطيعون 

لدورات، لهذه امة التوجه مباشرة الى جهة مقد  
وهي بدورها تقدم طلب الى المحكمة االتحادية 

للسماح بزيارة دورة  (BAMF)للهجرة و الالجئين 
 االندماج. 

يوجد دورات  و محيطها توبنغن فياين؟ 
في توبنغن و روتنبورغ. في مدينة  ،االندماج

 التالية: سامدرالتوبنغن تقدم هذه الدورات في 
VHS ،InFö ،Vatter Zentrum ،SIT. 

دورات اللغة  FlüAG)قانون استقبال الالجئين( 
هذه الدورات لالجئين التي قد تم  : A1االلمانية 

رفض طلب لجوئهم والذين لديهم إيقاف الترحيل 
و الذين لديهم إذن إقامة مؤقتة خالل  المؤقت
إجراءات اللجوء و الذين لم يأتون من  مرحلة

باختصار: االشخاص الدول ذات التصنيف )أ(. 
يمكنهم الذين اليسمح لهم زيارة دورة االندماج، 

زيارة هذه الدورة. هذه الدورة تبدأ إما لمرحلة تعلم 
 . A1االبجدية الالتينية او 

زيارة هذه الدورات في مدينة توبنغن  مكنياين؟ 
(Schlatterhaus) موسينغن ،
(Mütterzentrum) وفي روتنبورغ ،(VHS) .

 للتسجيل ينبغي إضهارالبطاقة الشخصية هناك.
دورة : B1-B2 )بقرار إداري( VwV دورة لغة

اللغة هذه تشبه دورة قانون استقبال الالجئين 
FlüAG  الذين ال يسمح لهم  لألشخاصوهي كذلك

 زيارة دورة االندماج. إذاً لالشخاص الحاصلين
إيقاف الترحيل المؤقت و الذين لديهم إذن  على

. يتطلب لجوءإجراءات المرحلة إقامة مؤقتة خالل 
على االقل على  لزيارة هذه الدورة الحصول مسبقاً 

 .A2شهادة اللغة 
تقدم هذه الدورات في في الوقت الحالي اين؟ 

دورة مهنية  B1. للمستوى  SITو VHSمدرسة 
ليلية او في عطلة نهاية االسبوع في مدرسة 

VHS. 
: DeuFöV B2-C1 دورة دعم اللغة االلمانية

فهم االلمانية يستطيع الشخص  B1في المستوى 
التعبير ببعض كما يمكنه مية في الحياة اليو

الكلمات البسيطة. لكن عندما يريد الشخص عمل 
تدريب مهني او الدراسة في الجامعة فإن مستوى 

B1   نصح بمستوى غير كافي. للتدريب المهني ي
B2 إظهار. للدراسة في الجامعة يتطلب على االقل 

 من باقي الشهادات ما يعادلهااو  C1مستوى 
(DSH-Test-Daf). 

: B2-C1زيارة دورة اللغة للمستويات تصريح 
زيارتها من قبل االشخاص  مكنهذه الدورات ي

الحاصلين على إيقاف الترحيل المؤقت و الذين 
إجراءات  مرحلة لديهم إذن إقامة مؤقتة خالل

. عندما يحصل الشخص على االموال من لجوءال
دورة  زيارة مكتب العمل فيستطيع جلب تصريح

اللغة من هناك. وعندما ال يكون للشخص تعامل 
مع مكتب العمل، فيستطيع الشخص التسجيل 

 بوكالة التوظيف و الحصول منهم على التصريح.
يمكن زيارتها في مدينة توبنغن  B2دورات اين؟ 

. في SIT-Vatter-BBQ-Inföبالمدارس التالية: 
 .VHSروتنبورغ تقدم هذه الدورات في مدرسة 

عندما يريد الشخص تعلم اللغة االلمانية ة: خالص
 توبنغن. مقارنةً  فيمكنه حتماً إيجاد دورة في منطقة

مع باقي المناطق فيوجد في منطقة توبنغن الكثير 
من العروض لدورات اللغة دون المطالبة بدورة 

 االندماج.
 معلومات

يمكن الحصول على قائمة الدورات التي تجري 
التي يمكن التسجيل بها على في الوقت الحالي او 

. هناك  www.kreis-tuebingen.deالرابط:
والنقر على اول  “دورات اللغة„يمكن البحث على 

 نتيجة بحث.

 تعلم االلمانية

ماهي دورة تعلم اللغة التي 
 بها؟ القياماستطيع 

 نعيم نزاري
 

يوجد الكثير من دورات تعلم و محيطها في توبنغن 
 مبلد االالاللغة االلمانية لالجئين. وضع اللجوء و 

 .زيارتها سمحيحددان ماهي دورة اللغة التي ي
اهم دورة لتعلم  :A1دورة االندماج حتى مستوى 

اللغة االلمانية هي دورة االندماج، وهدفها 
. عندما يجيد B1الوصول بالمستوى حتى 

 A1الشخص االحرف الالتينية، يبدأ بالمستوى 
ساعة  100ساعة ويتبعها  600ويزور الدورة 

اشهر. والذي اليجيد  7دورة توجيهية. تدوم تقريباً 
بجدية االحرف الالتينية يبدأ بدورة لتعلم اال

 7الالتينية و هذا يجعل الدورة تدوم اكثر من 
اشهر. في نهاية دورة االندماج يوجد امتحان، عند 

ل على شهادة وحصتم الهذا االمتحان ياجتياز 
عدم اجتياز هذا االمتحان، يسمح في حال ، وB1ال

 300بإعادة الدورة مرة ثانية، لكن هذه تكون 
 ساعة فقط.

يستطيع الشخص اجتياز االمتحان  عندما المهم: 
في المرة الثانية ايضاً، هناك إمكانية إعادة دورة 

او  A2بالمستوى  (DeuFöV)دعم اللغة االلمانية 
B1 .يجب  زيارة الدورةتصريح ل للحصول على

 التوجه الى الموظف المسؤول في مكتب العمل.
جميع الالجئين دورة االندماج؟  زيارةمن يستطيع 

المعترف بهم من قبل المحكمة االتحادية للهجرة و 
. باإلضافة لذلك يسمح لالجئين (BAMF)الالجئين 

من الدول ذات التصنيف )أ( زيارة الدورة خالل 
إجراءات اللجوء، وهذه الول في الوقت الحالي 

هي: سوريا، العراق، ايران، إريتريا، وصوماليا. 
 بعد تقديم طلب اللجوءالمهم التسجيل مباشرة 

االندماج. عندما ال يقومون بالتسجيل  دورةب
 دورةوطلبهم يرفض، ال يسمح لهم بعد ذلك زيارة 

 االندماج.
الالجئين المعترف بهم تصريح زيارة دورة اللغة: 

يستطيعون الحصول على تصريح زيارة دورات 
االندماج من مكتب العمل او دائرة شؤون 

والذين دول التصنيف )أ( االجانب. االشخاص من 
الزالوا في مرحلة إجراءات اللجوء، يستطيعون 

لدورات، لهذه امة التوجه مباشرة الى جهة مقد  
وهي بدورها تقدم طلب الى المحكمة االتحادية 

للسماح بزيارة دورة  (BAMF)للهجرة و الالجئين 
 االندماج. 

يوجد دورات  و محيطها توبنغن فياين؟ 
في توبنغن و روتنبورغ. في مدينة  ،االندماج

 التالية: سامدرالتوبنغن تقدم هذه الدورات في 
VHS ،InFö ،Vatter Zentrum ،SIT. 

دورات اللغة  FlüAG)قانون استقبال الالجئين( 
هذه الدورات لالجئين التي قد تم  : A1االلمانية 

رفض طلب لجوئهم والذين لديهم إيقاف الترحيل 
و الذين لديهم إذن إقامة مؤقتة خالل  المؤقت
إجراءات اللجوء و الذين لم يأتون من  مرحلة

باختصار: االشخاص الدول ذات التصنيف )أ(. 
يمكنهم الذين اليسمح لهم زيارة دورة االندماج، 

زيارة هذه الدورة. هذه الدورة تبدأ إما لمرحلة تعلم 
 . A1االبجدية الالتينية او 

زيارة هذه الدورات في مدينة توبنغن  مكنياين؟ 
(Schlatterhaus) موسينغن ،
(Mütterzentrum) وفي روتنبورغ ،(VHS) .

 للتسجيل ينبغي إضهارالبطاقة الشخصية هناك.
دورة : B1-B2 )بقرار إداري( VwV دورة لغة

اللغة هذه تشبه دورة قانون استقبال الالجئين 
FlüAG  الذين ال يسمح لهم  لألشخاصوهي كذلك

 زيارة دورة االندماج. إذاً لالشخاص الحاصلين
إيقاف الترحيل المؤقت و الذين لديهم إذن  على

. يتطلب لجوءإجراءات المرحلة إقامة مؤقتة خالل 
على االقل على  لزيارة هذه الدورة الحصول مسبقاً 

 .A2شهادة اللغة 
تقدم هذه الدورات في في الوقت الحالي اين؟ 

دورة مهنية  B1. للمستوى  SITو VHSمدرسة 
ليلية او في عطلة نهاية االسبوع في مدرسة 

VHS. 
: DeuFöV B2-C1 دورة دعم اللغة االلمانية

فهم االلمانية يستطيع الشخص  B1في المستوى 
التعبير ببعض كما يمكنه مية في الحياة اليو

الكلمات البسيطة. لكن عندما يريد الشخص عمل 
تدريب مهني او الدراسة في الجامعة فإن مستوى 

B1   نصح بمستوى غير كافي. للتدريب المهني ي
B2 إظهار. للدراسة في الجامعة يتطلب على االقل 

 من باقي الشهادات ما يعادلهااو  C1مستوى 
(DSH-Test-Daf). 

: B2-C1زيارة دورة اللغة للمستويات تصريح 
زيارتها من قبل االشخاص  مكنهذه الدورات ي

الحاصلين على إيقاف الترحيل المؤقت و الذين 
إجراءات  مرحلة لديهم إذن إقامة مؤقتة خالل

. عندما يحصل الشخص على االموال من لجوءال
دورة  زيارة مكتب العمل فيستطيع جلب تصريح

اللغة من هناك. وعندما ال يكون للشخص تعامل 
مع مكتب العمل، فيستطيع الشخص التسجيل 

 بوكالة التوظيف و الحصول منهم على التصريح.
يمكن زيارتها في مدينة توبنغن  B2دورات اين؟ 

. في SIT-Vatter-BBQ-Inföبالمدارس التالية: 
 .VHSروتنبورغ تقدم هذه الدورات في مدرسة 

عندما يريد الشخص تعلم اللغة االلمانية ة: خالص
 توبنغن. مقارنةً  فيمكنه حتماً إيجاد دورة في منطقة

مع باقي المناطق فيوجد في منطقة توبنغن الكثير 
من العروض لدورات اللغة دون المطالبة بدورة 

 االندماج.
 معلومات

يمكن الحصول على قائمة الدورات التي تجري 
التي يمكن التسجيل بها على في الوقت الحالي او 

. هناك  www.kreis-tuebingen.deالرابط:
والنقر على اول  “دورات اللغة„يمكن البحث على 

 نتيجة بحث.

 تعلم االلمانية

ماهي دورة تعلم اللغة التي 
 بها؟ القياماستطيع 

 نعيم نزاري
 

يوجد الكثير من دورات تعلم و محيطها في توبنغن 
 مبلد االالاللغة االلمانية لالجئين. وضع اللجوء و 

 .زيارتها سمحيحددان ماهي دورة اللغة التي ي
اهم دورة لتعلم  :A1دورة االندماج حتى مستوى 

اللغة االلمانية هي دورة االندماج، وهدفها 
. عندما يجيد B1الوصول بالمستوى حتى 

 A1الشخص االحرف الالتينية، يبدأ بالمستوى 
ساعة  100ساعة ويتبعها  600ويزور الدورة 

اشهر. والذي اليجيد  7دورة توجيهية. تدوم تقريباً 
بجدية االحرف الالتينية يبدأ بدورة لتعلم اال

 7الالتينية و هذا يجعل الدورة تدوم اكثر من 
اشهر. في نهاية دورة االندماج يوجد امتحان، عند 

ل على شهادة وحصتم الهذا االمتحان ياجتياز 
عدم اجتياز هذا االمتحان، يسمح في حال ، وB1ال

 300بإعادة الدورة مرة ثانية، لكن هذه تكون 
 ساعة فقط.

يستطيع الشخص اجتياز االمتحان  عندما المهم: 
في المرة الثانية ايضاً، هناك إمكانية إعادة دورة 

او  A2بالمستوى  (DeuFöV)دعم اللغة االلمانية 
B1 .يجب  زيارة الدورةتصريح ل للحصول على

 التوجه الى الموظف المسؤول في مكتب العمل.
جميع الالجئين دورة االندماج؟  زيارةمن يستطيع 

المعترف بهم من قبل المحكمة االتحادية للهجرة و 
. باإلضافة لذلك يسمح لالجئين (BAMF)الالجئين 

من الدول ذات التصنيف )أ( زيارة الدورة خالل 
إجراءات اللجوء، وهذه الول في الوقت الحالي 

هي: سوريا، العراق، ايران، إريتريا، وصوماليا. 
 بعد تقديم طلب اللجوءالمهم التسجيل مباشرة 

االندماج. عندما ال يقومون بالتسجيل  دورةب
 دورةوطلبهم يرفض، ال يسمح لهم بعد ذلك زيارة 

 االندماج.
الالجئين المعترف بهم تصريح زيارة دورة اللغة: 

يستطيعون الحصول على تصريح زيارة دورات 
االندماج من مكتب العمل او دائرة شؤون 

والذين دول التصنيف )أ( االجانب. االشخاص من 
الزالوا في مرحلة إجراءات اللجوء، يستطيعون 

لدورات، لهذه امة التوجه مباشرة الى جهة مقد  
وهي بدورها تقدم طلب الى المحكمة االتحادية 

للسماح بزيارة دورة  (BAMF)للهجرة و الالجئين 
 االندماج. 

يوجد دورات  و محيطها توبنغن فياين؟ 
في توبنغن و روتنبورغ. في مدينة  ،االندماج

 التالية: سامدرالتوبنغن تقدم هذه الدورات في 
VHS ،InFö ،Vatter Zentrum ،SIT. 

دورات اللغة  FlüAG)قانون استقبال الالجئين( 
هذه الدورات لالجئين التي قد تم  : A1االلمانية 

رفض طلب لجوئهم والذين لديهم إيقاف الترحيل 
و الذين لديهم إذن إقامة مؤقتة خالل  المؤقت
إجراءات اللجوء و الذين لم يأتون من  مرحلة

باختصار: االشخاص الدول ذات التصنيف )أ(. 
يمكنهم الذين اليسمح لهم زيارة دورة االندماج، 

زيارة هذه الدورة. هذه الدورة تبدأ إما لمرحلة تعلم 
 . A1االبجدية الالتينية او 

زيارة هذه الدورات في مدينة توبنغن  مكنياين؟ 
(Schlatterhaus) موسينغن ،
(Mütterzentrum) وفي روتنبورغ ،(VHS) .

 للتسجيل ينبغي إضهارالبطاقة الشخصية هناك.
دورة : B1-B2 )بقرار إداري( VwV دورة لغة

اللغة هذه تشبه دورة قانون استقبال الالجئين 
FlüAG  الذين ال يسمح لهم  لألشخاصوهي كذلك

 زيارة دورة االندماج. إذاً لالشخاص الحاصلين
إيقاف الترحيل المؤقت و الذين لديهم إذن  على

. يتطلب لجوءإجراءات المرحلة إقامة مؤقتة خالل 
على االقل على  لزيارة هذه الدورة الحصول مسبقاً 

 .A2شهادة اللغة 
تقدم هذه الدورات في في الوقت الحالي اين؟ 

دورة مهنية  B1. للمستوى  SITو VHSمدرسة 
ليلية او في عطلة نهاية االسبوع في مدرسة 

VHS. 
: DeuFöV B2-C1 دورة دعم اللغة االلمانية

فهم االلمانية يستطيع الشخص  B1في المستوى 
التعبير ببعض كما يمكنه مية في الحياة اليو

الكلمات البسيطة. لكن عندما يريد الشخص عمل 
تدريب مهني او الدراسة في الجامعة فإن مستوى 

B1   نصح بمستوى غير كافي. للتدريب المهني ي
B2 إظهار. للدراسة في الجامعة يتطلب على االقل 

 من باقي الشهادات ما يعادلهااو  C1مستوى 
(DSH-Test-Daf). 

: B2-C1زيارة دورة اللغة للمستويات تصريح 
زيارتها من قبل االشخاص  مكنهذه الدورات ي

الحاصلين على إيقاف الترحيل المؤقت و الذين 
إجراءات  مرحلة لديهم إذن إقامة مؤقتة خالل

. عندما يحصل الشخص على االموال من لجوءال
دورة  زيارة مكتب العمل فيستطيع جلب تصريح

اللغة من هناك. وعندما ال يكون للشخص تعامل 
مع مكتب العمل، فيستطيع الشخص التسجيل 

 بوكالة التوظيف و الحصول منهم على التصريح.
يمكن زيارتها في مدينة توبنغن  B2دورات اين؟ 

. في SIT-Vatter-BBQ-Inföبالمدارس التالية: 
 .VHSروتنبورغ تقدم هذه الدورات في مدرسة 

عندما يريد الشخص تعلم اللغة االلمانية ة: خالص
 توبنغن. مقارنةً  فيمكنه حتماً إيجاد دورة في منطقة

مع باقي المناطق فيوجد في منطقة توبنغن الكثير 
من العروض لدورات اللغة دون المطالبة بدورة 

 االندماج.
 معلومات

يمكن الحصول على قائمة الدورات التي تجري 
التي يمكن التسجيل بها على في الوقت الحالي او 

. هناك  www.kreis-tuebingen.deالرابط:
والنقر على اول  “دورات اللغة„يمكن البحث على 

 نتيجة بحث.

 تعلم االلمانية

ماهي دورة تعلم اللغة التي 
 بها؟ القياماستطيع 

 نعيم نزاري
 

يوجد الكثير من دورات تعلم و محيطها في توبنغن 
 مبلد االالاللغة االلمانية لالجئين. وضع اللجوء و 

 .زيارتها سمحيحددان ماهي دورة اللغة التي ي
اهم دورة لتعلم  :A1دورة االندماج حتى مستوى 

اللغة االلمانية هي دورة االندماج، وهدفها 
. عندما يجيد B1الوصول بالمستوى حتى 

 A1الشخص االحرف الالتينية، يبدأ بالمستوى 
ساعة  100ساعة ويتبعها  600ويزور الدورة 

اشهر. والذي اليجيد  7دورة توجيهية. تدوم تقريباً 
بجدية االحرف الالتينية يبدأ بدورة لتعلم اال

 7الالتينية و هذا يجعل الدورة تدوم اكثر من 
اشهر. في نهاية دورة االندماج يوجد امتحان، عند 

ل على شهادة وحصتم الهذا االمتحان ياجتياز 
عدم اجتياز هذا االمتحان، يسمح في حال ، وB1ال

 300بإعادة الدورة مرة ثانية، لكن هذه تكون 
 ساعة فقط.

يستطيع الشخص اجتياز االمتحان  عندما المهم: 
في المرة الثانية ايضاً، هناك إمكانية إعادة دورة 

او  A2بالمستوى  (DeuFöV)دعم اللغة االلمانية 
B1 .يجب  زيارة الدورةتصريح ل للحصول على

 التوجه الى الموظف المسؤول في مكتب العمل.
جميع الالجئين دورة االندماج؟  زيارةمن يستطيع 

المعترف بهم من قبل المحكمة االتحادية للهجرة و 
. باإلضافة لذلك يسمح لالجئين (BAMF)الالجئين 

من الدول ذات التصنيف )أ( زيارة الدورة خالل 
إجراءات اللجوء، وهذه الول في الوقت الحالي 

هي: سوريا، العراق، ايران، إريتريا، وصوماليا. 
 بعد تقديم طلب اللجوءالمهم التسجيل مباشرة 

االندماج. عندما ال يقومون بالتسجيل  دورةب
 دورةوطلبهم يرفض، ال يسمح لهم بعد ذلك زيارة 

 االندماج.
الالجئين المعترف بهم تصريح زيارة دورة اللغة: 

يستطيعون الحصول على تصريح زيارة دورات 
االندماج من مكتب العمل او دائرة شؤون 

والذين دول التصنيف )أ( االجانب. االشخاص من 
الزالوا في مرحلة إجراءات اللجوء، يستطيعون 

لدورات، لهذه امة التوجه مباشرة الى جهة مقد  
وهي بدورها تقدم طلب الى المحكمة االتحادية 

للسماح بزيارة دورة  (BAMF)للهجرة و الالجئين 
 االندماج. 

يوجد دورات  و محيطها توبنغن فياين؟ 
في توبنغن و روتنبورغ. في مدينة  ،االندماج

 التالية: سامدرالتوبنغن تقدم هذه الدورات في 
VHS ،InFö ،Vatter Zentrum ،SIT. 

دورات اللغة  FlüAG)قانون استقبال الالجئين( 
هذه الدورات لالجئين التي قد تم  : A1االلمانية 

رفض طلب لجوئهم والذين لديهم إيقاف الترحيل 
و الذين لديهم إذن إقامة مؤقتة خالل  المؤقت
إجراءات اللجوء و الذين لم يأتون من  مرحلة

باختصار: االشخاص الدول ذات التصنيف )أ(. 
يمكنهم الذين اليسمح لهم زيارة دورة االندماج، 

زيارة هذه الدورة. هذه الدورة تبدأ إما لمرحلة تعلم 
 . A1االبجدية الالتينية او 

زيارة هذه الدورات في مدينة توبنغن  مكنياين؟ 
(Schlatterhaus) موسينغن ،
(Mütterzentrum) وفي روتنبورغ ،(VHS) .

 للتسجيل ينبغي إضهارالبطاقة الشخصية هناك.
دورة : B1-B2 )بقرار إداري( VwV دورة لغة

اللغة هذه تشبه دورة قانون استقبال الالجئين 
FlüAG  الذين ال يسمح لهم  لألشخاصوهي كذلك

 زيارة دورة االندماج. إذاً لالشخاص الحاصلين
إيقاف الترحيل المؤقت و الذين لديهم إذن  على

. يتطلب لجوءإجراءات المرحلة إقامة مؤقتة خالل 
على االقل على  لزيارة هذه الدورة الحصول مسبقاً 

 .A2شهادة اللغة 
تقدم هذه الدورات في في الوقت الحالي اين؟ 

دورة مهنية  B1. للمستوى  SITو VHSمدرسة 
ليلية او في عطلة نهاية االسبوع في مدرسة 

VHS. 
: DeuFöV B2-C1 دورة دعم اللغة االلمانية

فهم االلمانية يستطيع الشخص  B1في المستوى 
التعبير ببعض كما يمكنه مية في الحياة اليو

الكلمات البسيطة. لكن عندما يريد الشخص عمل 
تدريب مهني او الدراسة في الجامعة فإن مستوى 

B1   نصح بمستوى غير كافي. للتدريب المهني ي
B2 إظهار. للدراسة في الجامعة يتطلب على االقل 

 من باقي الشهادات ما يعادلهااو  C1مستوى 
(DSH-Test-Daf). 

: B2-C1زيارة دورة اللغة للمستويات تصريح 
زيارتها من قبل االشخاص  مكنهذه الدورات ي

الحاصلين على إيقاف الترحيل المؤقت و الذين 
إجراءات  مرحلة لديهم إذن إقامة مؤقتة خالل

. عندما يحصل الشخص على االموال من لجوءال
دورة  زيارة مكتب العمل فيستطيع جلب تصريح

اللغة من هناك. وعندما ال يكون للشخص تعامل 
مع مكتب العمل، فيستطيع الشخص التسجيل 

 بوكالة التوظيف و الحصول منهم على التصريح.
يمكن زيارتها في مدينة توبنغن  B2دورات اين؟ 

. في SIT-Vatter-BBQ-Inföبالمدارس التالية: 
 .VHSروتنبورغ تقدم هذه الدورات في مدرسة 

عندما يريد الشخص تعلم اللغة االلمانية ة: خالص
 توبنغن. مقارنةً  فيمكنه حتماً إيجاد دورة في منطقة

مع باقي المناطق فيوجد في منطقة توبنغن الكثير 
من العروض لدورات اللغة دون المطالبة بدورة 

 االندماج.
 معلومات

يمكن الحصول على قائمة الدورات التي تجري 
التي يمكن التسجيل بها على في الوقت الحالي او 

. هناك  www.kreis-tuebingen.deالرابط:
والنقر على اول  “دورات اللغة„يمكن البحث على 

 نتيجة بحث.
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Integrationskurs

Stärken und Schwächen
Von Michael Seifert

Der Integrationskurs ist Pflicht für alle an-
erkannten Geflüchteten und von ganz zen-
traler Bedeutung für ihre Eingliederung in 
die deutsche Gesellschaft. Er ist vielfach 
auch öffentlich in der Kritik: So forderte 
Annette Widmann-Mauz, Staatsministerin 
für Migration, Flüchtlinge und Integration, 
2018 eine „Qualitätsoffensive für die Inte-
grationskurse“. Denn: „In den Jahren 2017 
/2018 ist die allgemeine Bestehensquote 
beim Sprachtest B1 auf unter 50 Prozent 
gesunken.“
Wir fragten die Mitglieder der Redaktion 
von tünews INTERNATIONAL nach ihren 
persönlichen Erfahrungen im Integrations-
kurs. Das Spektrum der Meinungen geht 
sehr weit auseinander, von sehr positiv bis 

Ist der Integrationskurs 
vielleicht doch 
besser als sein Ruf?

sehr negativ. Feras Trayfi aus Syrien meint: 
„Im Integrationskurs habe ich am besten 
Deutsch gelernt. Am interessantesten war 
für mich die kulturelle Vielfalt. Wir waren 
24 Teilnehmer aus 22 Ländern, deshalb 
wurde immer nur Deutsch gesprochen. Es 
war immer interessant, neue Erfahrungen, 
neue kulturelle Besonderheiten und unter-
schiedliche Traditionen zu hören und zu 
lernen. Die Atmosphäre war sehr familiär 
und schön.“ Dagegen Oula Mahfouz: „Ich 
habe in Integrationskurs nicht viel gelernt, 
weil ich im B1-Kurs sechs Lehrkräfte hatte 

und sie waren nicht alle gut, weil wir 25 
Teilnehmer waren, weil die Teilnehmer nicht 
auf dem gleichem Niveau waren und weil 
die Zeit zu kurz war.“ Einzelne Kritikpunkte 
kommen von Sameer Ibrahim aus dem Irak 
wie zum Besipiel: „In den Prüfungstexten 
gab es viele Wörter, die davor nie behandelt 
wurden und somit war es sehr schwierig, 
die Texte zu verstehen.“ Oder vom Syrer 
Mohammed Kheer Hazeem: „Negative Er-
fahrungen waren, dass es viele Leute gab, 
die die gleiche Sprache sprachen, was das 
Erlernen der deutschen Sprache zum Teil 
schwierig machte. Und ich fand auch nicht 
gut, dass Englisch sehr viel und mehr als nö-
tig benutzt wurde.“ Schließlich Mohammad 
Momand: „Meine Erinnerung an den Integ-

rationskurs ist davon bestimmt, dass ich als 
Afghane alles selbst bezahlen musste, weil 
ich kein Anrecht auf einen Integrationskurs 
hatte. In unserem Kurs war das Hauptprob-
lem immer Nominativ, Dativ und Akkusativ 
– und noch heute habe ich das Problem.“
Detaillierte Kritikpunkte kommen auch 
von den Lehrkräften, die im Gespräch von 
den größten Problemen berichten: die teils 
schwierige persönliche Situation der Teil-
nehmer, etwa die laufenden Asylverfahren 
oder die Wohnsituation und Traumatisierun-
gen, oder die Heterogenität der Lerngrup-

pen. Hinzu kommt die starke Fluktuation der 
Lehrkräfte, die fast immer nur Honorarver-
träge haben. Kritik gibt es auch an zu hohen 
Teilnehmerzahlen und insgesamt zu wenig 
Zeit, um möglichst viele Lernende mit ihren 
ganz unterschiedlichen Voraussetzungen 
mitnehmen zu können. Schließlich sollen 
auch vielfach Lehrkräfte mit fehlender di-
daktischer Ausbildung tätig sein, hier reiche 
ein zweiwöchiger Crashkurs des BAMF nicht 
aus.
Ist der Integrationskurs vielleicht doch bes-
ser als sein Ruf? Um das herauszubekom-
men bin ich mit Gerlinde Schroth verabre-
det, Abteilungsleiterin für den Fachbereich 
Deutsch/Integration bei der Volkshochschu-
le Tübingen (VHS), die selbst von 2005 bis 
2009 als Lehrerin in den Kursen tätig war. 
Seit zehn Jahren organisiert und verantwor-
tet sie nun die Kurse und hospitiert und be-
obachtet dabei auch sehr viel.
Die Erfolgszahlen sind für die VHS Tübingen 
etwas besser als im Bundesdurchschnitt, 
so Schroth. „Personen, die erst einen Al-
phabetisierungskurs machen müssen, weil 
sie das lateinische Alphabet nicht kennen, 
schneiden in der B1-Prüfung mit nur 13,4 
% mit dem Ergebnis B1 und 57 % mit dem 
Ergebnis A2 natürlich deutlich schlechter ab 
als die Teilnehmenden der allgemeinen In-
tegrationskurse, von denen 64 % mit dem 
Ergebnis B1 bestehen. Der Schnitt aller 
Teilnehmenden liegt bei 52 %.“ Die kultu-
relle Vielfalt der Teilnehmenden sieht sie 
als wichtigen positiven Faktor: „Die Leute 
profitieren voneinander, begreifen sich als 
Team, tauschen sich über die unterschied-
lichen Traditionen, aus denen sie kommen, 
aus. Das ist mehr als sprachliche Verstän-
digung und führt hin zur Vermittlung der 
deutschen Kultur mit wichtigen Werten wie 
Pünktlichkeit, Höflichkeit und Toleranz.“ Im 
Integrationskurs gehe es um mehr als Spra-
che, man müsse auch Konflikte bewältigen 
können.
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Neben dem erklärenden Unterricht sind auch Übungen, Gruppenarbeit und spielerische Herangehensweisen der Schlüssel zum Erfolg.
 Foto: tünews INTERNATIONAL/Mostafa Elyasian.



11

JUNI 2019

Der Integrationskurs ist nicht al-
les. Auch auf die Ehrenamtlichen 
kommt es an. Stimmen aus der tü-
news-Redaktion:

Oula Mahfouz: 
„Die Ehrenamtlichen haben für mich 
eine große Rolle gespielt. Ich hat-
te wöchentlich zwei Mal 90 Minuten 
Deutschkurs in einem Asylheim, und das 
war sehr sinnvoll. Die Freundschaft mit 
den Ehrenamtlichen aus dem Helferkreis 
war ein wichtiger Grund, weshalb ich 
Deutsch gelernt habe.“

Sameer Ibrahim
„Die Ehrenamtlichen haben eine wich-
tige Rolle in den ersten neun Monaten 
gespielt, als ich noch keine Genehmi-
gung für einen Integrationskurs hatte. 
Die entstandenen Kontakte zu Ehren-
amtlichen waren während des Integrati-
onskurses gut, um einen Ansprechpart-
ner bei Fragen zu haben. Kontakte zu 

deutschen Freunden waren wichtig, um 
die deutsche Sprache zu üben und die 
deutsche Kultur kennenzulernen.“

Mohamad Alwawi:
„Ehrenamtliche Hilfe war für mich ent-
scheidend. Mit einem 63jährigen Freund 
und Sprachlehrer habe ich gelernt, was 
ich in keinem Sprachkurs lernen kann. 
So habe ich Redewendungen gelernt 
und viele Gespräche geübt.“

Feras Trayfi:
„Unterstützung durch einen ehrenamtli-
chen Sprachkurs hat mir neben dem In-
tegrationskurs sehr geholfen. So hatte 
ich täglich zwei Stunden zusätzlich zum 
Integrationskurs. Dort konnte ich üben, 
was ich im Kurs gelernt hatte.“

Mohammed Kheer Hazeem:
„Für mich spielten die Ehrenamtlichen 
gar keine Rolle beim Erlernen der deut-
schen Sprache.“

Ein großes Problem sind für Gerlinde Schro-
th die unterschiedlichen Voraussetzungen, 
die die Teilnehmenden mitbringen. „Die 
lateinische Schrift wirklich lesen und schrei-
ben zu können, ist eine Voraussetzung für 
ein normales Tempo in den Kursen. Es wäre 
wünschenswert, die Kurse differenzierter 
zu befüllen, aber das geht in der Realität 
oft nicht, weil die Kursplätze knapp sind.“ 
Und schließlich gibt es Personen, die nie in 
die Schule gegangen sind und keine Schrift 
gelernt haben. „Hut ab vor denen, die sich 
dann noch bis A2 durchkämpfen“, meint 
Schroth.
Oft wird kritisiert, dass in den Kursen zu viel 
Frontalunterricht stattfinde und die Kommu-
nikation der Teilnehmer untereinander zu 
kurz komme. Schroth fordert von den Lehr-
kräften der VHS Methodenvielfalt und sieht 
sie auch in den Hospitationen im ständigen 
Wechsel zwischen Erklärungen, Übungen, 
Gruppenarbeit und Spielen verwirklicht.
Welche Wünsche hat Gerlinde Schroth für 
eine Neuorganisation der Integrationskurse? 
„Man sollte den Menschen mehr Zeit geben 
als dies in den Vorgaben des Jobcenters und 
des BAMF erfolgt. Dann würde es ihnen 
besser gehen, es gäbe mehr Entspannung 
und Motivation in den Kursen. Und dann 
würden sich die vielen alltäglichen Probleme 
der Teilnehmer auch weniger auf den Kurs 
auswirken.“ Eine neue Kursart für langsam 
Lernende, die in 900 statt 600 Stunden zur 
B1-Prüfung führt, wäre eine große Verbes-
serung. So wie man es in der Vergangenheit 
schon schwangeren Frauen und Frauen mit 
kleinen Kindern ermöglicht hat. Schließlich 
wünscht sich Gerlinde Schroth mehr Sicher-
heit für die Lehrkräfte als die derzeitige Be-
schäftigung auf Honorar-Basis.
Zum Schluss erwähnt Schroth noch ein neu-
es Angebot: Jetzt gibt es für Arbeitende den 
Abendintegrationskurs an zwei Abenden 
und am Samstag, der sehr stark nachgefragt 
wird.

Einige der Reformvorschläge von Staatsmi-
nisterin Annette Widmann-Mauz wurden 
inzwischen vom zuständigen Bundesinnen-
ministerium aufgegriffen und zum Teil in 
Pilotprojekten umgesetzt. So müssen Lehr-
kräfte für die Alphabetisierungskurse nun 
eine Zusatz-Qualifizierung nachweisen und 
es wurden Anreize für Träger von Kursen 
geschaffen, mehr Alphakurse anzubieten. 
Auch werden die Wartezeiten auf Plätze in 
Integrationskursen durch eine stärkere Zu-
sammenarbeit mit Kommunen verkürzt. Auf 
Nachfrage von tünews INTERNATIONAL 
erklärte Annette Widmann-Mauz, dass es 
ihr sehr wichtig sei, dass mehr Einwanderer 
den Integrationskurs erfolgreich abschlie-
ßen: „Denn es geht nicht nur um ein Häk-

chen auf dem Papier, sondern darum, die 
Menschen zu befähigen, gesellschaftlich 
und beruflich Fuß zu fassen. Es ist gut, dass 
der Bundesinnenminister konkrete Schritte 
eingeleitet hat, die Qualität der Integrati-
onskurse zu verbessern.“
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Integrationcourse

Strengths and weaknesses
by Michael Seifert

The integration course is compulsory for all 
recognized refugees and of central import-
ance for their integration into German socie-
ty. But in many cases, it is publicly criticized. 
For example, Annette Widmann-Mauz, Mi-
nister of State for Migration, Refugees and 
Integration, called for a „quality offensive 
for the integration courses“ in 2018. Becau-
se: „In the years 2017/2018, the overall pass 
rate for language test B1 dropped to below 
50 percent.“
We asked the editors of tünews INTERNA-
TIONAL about their personal experiences 
with the integration course. The range of 
opinions varies widely, from very positive to 
very negative. Feras Trayfi from Syria says: 
„In the integration course I learned German 
the best. The most interesting for me was 
the cultural diversity. We were 24 partici-
pants from 22 countries, so only German 
was spoken. It has always been interesting 
to hear and learn new experiences, new cul-
tural peculiarities and different traditions. 
The atmosphere was very familiar and beau-
tiful.“ On the other hand, Oula Mahfouz: „I 
did not learn much in the integration course 
because I had six teachers in the B1 course 
and they were not all good. We were 25 par-
ticipants. Not everybody was on the same 
leveland time was too short.“ Some points 
of criticism come from Sameer Ibrahim from 
Iraq as for example: „In the exam texts the-
re were many words, which we never dis-
cussed before and thus it was very difficult 
to understand the texts“. Or by Syrian Mo-
hammed Kheer Hazeem: „Negative expe-
riences were that there were many people 
who spoke the same language, which made 
the learning of the German language partly 
difficult. And I also did not like that English 
was used much and more than necessary.“ 

Finally, Mohammad Momand: „My recol-
lection of the integration course is that as 
an Afghan I had to pay everything myself 
because I was not entitled to an integration 
course. In our class, the main problem was 
always nominative, dative and accusative - 
and I still have the problem today.“
Detailed criticisms also come from the tea-
chers who talk about the biggest problems 
in the interview: the sometimes difficulty 
personal situation of the participants, such 
as the current asylum procedures or housing 
situation and trauma, or the heterogeneity 
of the learning groups. In addition, there is 
the strong fluctuation of teachers, who al-

most always have only fee contracts. There 
is also criticism of too high numbers of parti-
cipants and altogether too little time to take 
as many students with their very different 
requirements. After all, many teachers with 
a lack of didactic training are also supposed 
to be active; here, a two-week crash course 
by the BAMF is not enough.
Is the integration course perhaps better 
than its reputation? To find out, I have an 
appointment with Gerlinde Schroth, head of 
department for the Department of German 
/ Integration at the Volkshochschule Tübin-
gen (VHS), who herself was a teacher in the 
courses from 2005 to 2009. For ten years 

The integration course is not ever-
ything. It also depends on the vo-
lunteers. Voices from the tünews 
editors:

Oula Mahfouz:
“The volunteers played a big role for 
me. I had two 90-minute German les-
sons a week in an asylum center, and 
that made sense. The friendship with 
the volunteers from the support circle 
was an important reason why I learned 
German.”

Sameer Ibrahim
“Volunteers played an important role 
in the first nine months when I did not 
have an integration course permit. The 
contacts with volunteers during the in-
tegration course were good to have a 
contact person for questions. Contacts 
with German friends were important in 

order to practice the German language 
and get to know German culture.”

Mohamed Alwawi:
„Volunteer help was crucial to me. With 
a 63 year old friend and language tea-
cher, I learned what I can not learn in 
any language course. That‘s how I le-
arned phrases and practiced many con-
versations.”

Feras Trayfi:
“Support by a voluntary language cour-
se helped a lot, in addition to the integ-
ration course. So I had two hours a day 
in addition to the integration course. 
There I could practice what I had le-
arned in the course.”

Mohammed Kheer Hazeem:
“For me, the volunteers played no role 
in learning the German language.”
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now she has organized and is responsible 
for the courses and has been hosting and 
observing a great deal.
The success rates for the VHS Tübingen are 
slightly better than the national average, ac-
cording to Schroth. „Individuals who do not 
have to do a literacy course because they do 
not know the Latin alphabet will of course 
score much lower in the B1 exam than the 
participants in the B1 exam with only 13.4% 
with the result B1 and 57% with the result 
A2 Integration courses, of which 64% are 
B1 results. The average for all participants 
is 52%.“ The cultural diversity of the parti-
cipants is seen by her as an important posi-
tive factor: „People benefit from each other, 
understand each other as a team, and exch-
ange ideas about the different traditions 
from which they come. This is more than 
language communication and leads to the 
mediation of German culture with important 
values such as punctuality, politeness and 
tolerance.“ The integration course is about 
more than language, one must be able to 
handle conflicts.
A major problem for Gerlinde Schroth are 
the different requirements that the partici-
pants bring with them. „To be able to read 
and write the Latin script is a prerequisite 
for a normal pace in the courses. It would 
be desirable to refine the courses in a more 
differentiated way, but in reality this is often 
not possible because the places are scar-
ce.“ And finally, there are people who have 
never gone to school and have not learned 
how to write. „Hats off to those who then 
fight through to A2,“ says Schroth.
It is often criticized that too much teaching 
without interaction takes place in the cour-
ses and the communication between the 
participants is too short. Schroth demands 
of the teachers of the VHS method variety 
and sees them realized in the constant al-
ternation between explanations, exercises, 
group work and plays.

What wishes does Gerlinde Schroth have for 
a reorganization of the integration courses? 
„You should give people more time than is 
done in the specifications of the job center 
and the BAMF. Then they would feel better, 
there would be more relaxation and moti-
vation in the courses. And then the many 
everyday issues of the participants would 
also have less impact on the course.“ A new 
type of course for slow learners, leading to 
the B1 exam in 900 instead of 600 hours 
would be a great improvement. Just as it 
has been possible in the past for pregnant 
women and women with small children. 
Finally, Gerlinde Schroth wishes for more 
security for the teachers than the current 
employment on a fee basis.
Finally, Schroth mentions a new offer: Now 
there is the evening integration course for 
workers on two evenings and on Saturday, 
which is very much in demand.

Some of the proposals for reform by Minis-
ter of State Annette Widmann-Mauz have 
now been taken up by the Federal Ministry 
of the Interior and partly implemented in pi-
lot projects. For example, literacy teachers 
need to provide additional qualification and 
incentives have been provided for course 
holders to offer more alpha courses. Also, 
waiting times for places in integration cour-
ses are shortened by more cooperation with 
local authorities. At the request of tünews 
INTERNATIONAL, Annette Widmann-Mauz 
said that it was very important to her that 
more immigrants successfully complete the 
integration course: „Because it‘s not just a 
check mark on paper, but the ability to em-
power people, socially and professionally to 
gain a foothold. It is good that the Federal 
Minister of the Interior has taken concrete 
steps to improve the quality of the integra-
tion courses.“

Kommunikative Lernmethoden fördern Spracherwerb und -kompetenz.
 Foto: tünews INTERNATIONAL/Mostafa Elyasian.



14

EDITION 146

من  Schroth ماهي الطلبات التي تتمناها
؟ "يجب أن يعطى الناس المنظمين لدورات اللغة

كتب موالأكبر مما أعطاه مكتب العمل  وقتا  
فهذا سيكون أفضل للهجرة والالجئين االتحادي 

للمشاركين في وسيعطي الراحة والحماس 
أن يتم إيجاد وسيكون أيضا  من الجيد الدورات. 

تركين للمشكالت اليومية التي تواجه المشحلول 
. كما أن اللغةم في دورة حتى ال تؤثر على أدائه

يتعلمون خاصة باألشخاص الذين تنظيم دورات 
ساعة  600 ساعة بدل 900 مدتهاوببطء 

 ، كماا  كبيرسيكون تطورا  B1 امتحان ب واختتامها
غة للحوامل للادورات في كان سابقا  أيضا  

أخيرا  تمنت  ." ولألمهات مع األطفال الصغار
Schroth  تحقيق مزيد من الضمان للكادر
الذين يعملون حاليا  وفق قاعدة العمل التعليمي 

 الحر.
أن هناك عروض  Schrothوفي النهاية ذكرت 

مرتين أسبوعيا  باإلضافة إلى يوم لدورات مسائية 
 ، وأضافت أن هذه الدورة مطلوبة جدا .السبت

بعض اإلصالحات كانت من وزيرة 
في  ن يتمأك  Annette Widmann-Mauzالدولة

المسؤولين المختصين في وزارة دفع  هذا الوقت
 .تجريبيتطبيق المشروع العلى  الداخلية االتحادية

كما أن على الكادر التعليمي في الدورة االبتدائية 
تقديم المزيد وسيكون ، إظهار المزيد من الكفاءة

حافزا  لمقدمي ناجحة دورات اللغة االبتدائية المن 
والتعاون بين  هذه الدورات لتقديم المزيد منها.

االنتظار سيكون له أثره في تقليل مدة  البلديات
 لالشتراك في دورات اللغة.

 أوضحت tünews بعد سؤالها من قبل
Widmann-Mauz  أن يتمكن أنه من المهم

المزيد من المهاجرين من تحقيق النجاح في هذه 
على عالمة النجاح فقط يدل  : " ألنه الالدورات

إنما على تحسين قدرة األشخاص على  في األوراق
إنه من  في المجتمع وفي سوق العمل. االندماج

الجيد أن تقوم وزارة الداخلية االتحادية بخطوات 
 لتحسين وتطوير دورات االندماج."محددة 

 المساعدة . أيضا  دورات االندماج ليست كل شيء
من أعضاء فريق التحرير راء آ. المتطوعينمن 
 :tünewsفي 
ن كان لهم دور كبير محفوظ: "المتطوعوعال 

على دروس في اللغة  بالنسبة لي، لقد حصلت
في مأوى دقيقة  90مرتين أسبوعيا  لمدة األلمانية 

 قتيصدا تكان .الالجئين ولقد كان هذا مجديا  فعال  
 سببا  ئين الالجمن دائرة مساعدة طوعين مع المت
 ."لتعلمي اللغة األلمانية مهما  

كبيرا  في  لعب المتطوعون دورا  " :سمير ابراهيم
حيث لم أكن قد حصلت على الشهور األولى 

االندماج  دورة زيارة التي تمكنني منالموافقة 
أثناء دورة  معهم أيضا   جيدا  بعد. واالتصال ظل 
التواصل  .على المساعدة منهم االندماج وحصلت

والتعرف مع األصدقاء األلمان مهم لممارسة اللغة 
 الثقافة األلمانية."على 

من المتطوعين كانت  "المساعدة :محمد الواوي
الذي يبلغ  ذات قيمة كبيرة. مع صديقي ومعلمي

ما ال اللغة األلمانية  من تعلمت عاما   63 من العمر
في أي دورة لغة، تعلمت منه أستطيع تعلمه 

وتمرنت كثيرا  على  التعبيرات واألقوال الشعبية
 المحادثة."

متطوعين إلى "الدعم من دورات ال طريفي:فراس 
أتعلم نت فقد ك جانب دورة االندماج ساعدني كثيرا  

االندماج، باإلضافة إلى دورة ساعتين ل فيها
في الدورات التطوعية من تطبيق ما وتمكنت 
 "في دورات االندماج. تعلمته

لم يلعب المتطوعون بالنسبة لي " محمد خير هزيم:
 ."دورا  في تعلمي للغة

من  Schroth ماهي الطلبات التي تتمناها
؟ "يجب أن يعطى الناس المنظمين لدورات اللغة
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متطوعين إلى "الدعم من دورات ال طريفي:فراس 
أتعلم نت فقد ك جانب دورة االندماج ساعدني كثيرا  

االندماج، باإلضافة إلى دورة ساعتين ل فيها
في الدورات التطوعية من تطبيق ما وتمكنت 
 "في دورات االندماج. تعلمته

لم يلعب المتطوعون بالنسبة لي " محمد خير هزيم:
 ."دورا  في تعلمي للغة

Neben kommunikativen Übungen stehen natürlich auch Rechtschreibung und Grammatik auf dem Lehrplan.
 Foto: tünews INTERNATIONAL/Mostafa Elyasian.
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 دورات االندماج

 وة والضعفنقاط الق
 ائيل سيفرتميش

 
إلزامية لكل الالجئين  دورة هيدورة االندماج 
في  ير في اندماجهمبر كيأثتولها  المعترف بهم

دورات االندماج  ما تثير غالبا   المجتمع األلماني.
 طالبتلهذا  واالنتقادالجدل 

Annette Widmann-Mauz  وزيرة الدولة
 2018في عام  والالجئين واالندماجللمغتربين 

حيث أن لتطوير دورات االندماج بحمالت نوعية 
في عامي  B1في امتحان العامة  نسبة النجاح

 ئة.بالم 50إلى انخفضت  2018\2017
 tünewsفيسألنا أعضاء فريق التحرير 

INTERNATIONALن خبراتهم الشخصية في ع
 .دورة االندماج

إلى السلبي  اإليجابي جدا  اآلراء كانت متباينة من 
دورة ": . فراس الطريفي من سوريا قالجدا  

دورات اللغة األلمانية أفضل  مناالندماج كانت 
ذلك كان األكثر متعة وإثارة و. التي قمت بها

عدد التنوع الثقافي في هذه الدورة، حيث كان 
ا  وكنا نتحدث بلد 22مشتركا  من  24 المشاركين

. لقد كان من الممتع فعال  باللغة األلمانية فقط
خبرات جديدة وسماع ميزات ثقافية اكتساب 
سريا  أ   ن الجولقد كاوتقاليد مختلفة. خاصة 
 ."بامتياز

م أتعلم في دورة ل " :بالمقابل قالت عال محفوظ
تناوب على  أنه قد لعدة أسباب منهااالندماج الكثير 

لم وستة من المدرسين والمدرسات تدريسنا 
كان سبب آخر . الكفاءة المطلوبة جميعا  ب تمتعواي

ولم  مشاركا   25العدد الكبير للمشاركين فقد كنا 
باللغة األلمانية بل من نكن جميعا  في مستوى واحد 

 "ا  جدا .. كما أن الوقت كان ضيقمستويات مختلفة
سمير ابراهيم من نقطة انتقاد جاءت فقط من 

ك الكثير ل"في نصوص االمتحان كان هنا العراق:
لذلك ولة بسه مكن فهمهاي التي المن المفردات 

 فهم كامل النص." معها يصعب
ات أضاف: " السلبيمحمد خير هزيم من سوريا 

الكثير من المشتركين في  أنبالنسبة لي  كانت
يتكلمون اللغة نفسها مما جعل تعلم كانوا الدورة 

. ولم يكن من الجيد أيضا  اللغة األلمانية صعبا  
بشكل كبير ودون  نكليزيةتعمال اللغة اإلاس

 ."ضرورة
" ما أتذكره عن دورة االندماج قال:  محمد موماند

دفع كامل تكاليف بالتأكيد أنه كان علي كأفغاني 
ألنه لم يكن يحق لي زيارتها على نفقة الدورة 
. والمشكلة األساسية والتي أعاني منها حتى الدولة

 ."والنصب والجرهي قواعد الرفع يومنا هذا 
من الكادر جاءت أيضا   بشكل تفصيلي نقاط النقد
الذين شاركونا في الحديث عن المشاكل التعليمي 
التي يعاني منها المشاركون في هذه  الكبرى

المشاكل الشخصية في معامالت الدورات مثل 
أو الصدمة أو عدم التجانس في اللجوء أو السكن 

تغير الكادر التعليمي . باإلضافة إلى ذلك المجموعة
عقد عمل حر. النقد يطال  في الغالب لديهم الذين
العدد الكبير للمشتركين والوقت غير الكافي  أيضا  

لمتطلبات والشروط بعين ااختالف م مع أخذ للتعل
وجود  العوامل المؤثرة هوأحد  أخيرا   االعتبار.
نقص في  ديهمالذين لالكادر التعليمي  عدد في

التأهيل المهني، وهنا يجب التنويه إلى أن الدورات 
المكتب االتحادي للهجرة التي يقدمها المكثفة 

 .غير كافيةBAMF) )وشؤون الالجئين 
 ؟عنها هو متداولدورات االندماج أفضل مما  هل

 Gerlindeتحدثت معلإلجابة عن هذا التساؤل 
Schroth  في رئيسة قسم اللغة األلمانية واالندماج

في توبينغن والتي كانت بدورها (VHS) مدرسة
 2009 و 2005 للغة األلمانية بين عاميمدرسة 

تقوم بتنظيم هذه الدورات واآلن  ومنذ عشرة أعوام
عن هذه الدورات وتستضيف وترعى هي مسؤولة 
 الكثير منها.
 Schroth يفقالت بأن نسب النجاح VHS  أفضل

"األشخاص  .المعدل على المستوى الوطنيمن 
لعدم  الذين عليهم زيارة دورة اللغة االبتدائية

قدرتهم على القراءة والكتابة باألحرف الالتينية 
 13.4بنسبة B1  امتحان اللغةيتمكنون من اجتياز 

. بالطبع تبدو بالمئة 57بنسبة  A2 وامتحانبالمئة 
دورات االندماج لكل بالنسبة  ولكنيئة النسب س

 64 يه B1 في عموم دوراتنسب النجاح  فإن
 مع نسبةيقع  بين كل المشاركينوالتقاطع بالمئة 

هو عامل "تعدد ثقافات المشاركين  .ئةبالم 52
المشاركون يستفيدون من بعضهم  .إيجابي ومهم 

، يتبادلون الحديث ويشكلون أنفسهم كفريقالبعض 
تفاهم لغوي . هذا أكثر من عن عاداتهم وتقاليدهم

إلى الثقافة ويقود إلى المساعي في الوصول 
كبيرة كالدقة في المواعيد األلمانية التي تحمل قيمة 

أكثر من  "دورة االندماج هي واالحترام والتسامح.
فيجب على المرء التغلب على مجرد دورة لغة 

 "أيضا .الصراع والمشاحنات 
تتعلق  Schrothكما قالت مشكلة كبيرة أخرى 

ركون " بالمتطلبات التي يجب أن يحققها المشا
حرف الالتينية هو القدرة على القراءة والكتابة باأل

وسيكون  تسريع إيقاع أي دورة لغة.لشرط 
من يستطيع  بينفي الدورات  فريقالت مطلوبا  

 يتم ال واقعيا  ولكن القراءة والكتابة ومن ال يستطيع 
. أمكنة كافيةعدم وجود هكذا بسبب  األمر

هناك أناس لم يسبق لهم " وأخيرا   أيضا   أضافتو
 الذهاب للمدرسة ولم يتعلموا القراءة والكتابة

 A2إلى مستوى بذلون جهدا  كبيرا  للوصول وي
 ."لهؤالء ترفع القبعة

التعليم المباشر في دورات  غالبا  ما يتم انتقادو
 وقد طلبت. اللغة وضعف التواصل بين المشتركين

 Schrothفي مدرسة من الكادر التعليمي VHS 
أن وترى  باستخدام طرق متعددة في التدريس

والتمرين الشرح التنويع بين التدريب عبر ب القيام
فعال  والعمل ضمن مجموعات واأللعاب التعليمية

 للغاية.

من  Schroth ماهي الطلبات التي تتمناها
؟ "يجب أن يعطى الناس المنظمين لدورات اللغة

كتب موالأكبر مما أعطاه مكتب العمل  وقتا  
فهذا سيكون أفضل للهجرة والالجئين االتحادي 

للمشاركين في وسيعطي الراحة والحماس 
أن يتم إيجاد وسيكون أيضا  من الجيد الدورات. 

تركين للمشكالت اليومية التي تواجه المشحلول 
. كما أن اللغةم في دورة حتى ال تؤثر على أدائه

يتعلمون خاصة باألشخاص الذين تنظيم دورات 
ساعة  600 ساعة بدل 900 مدتهاوببطء 

 ، كماا  كبيرسيكون تطورا  B1 امتحان ب واختتامها
غة للحوامل للادورات في كان سابقا  أيضا  

أخيرا  تمنت  ." ولألمهات مع األطفال الصغار
Schroth  تحقيق مزيد من الضمان للكادر
الذين يعملون حاليا  وفق قاعدة العمل التعليمي 

 الحر.
أن هناك عروض  Schrothوفي النهاية ذكرت 

مرتين أسبوعيا  باإلضافة إلى يوم لدورات مسائية 
 ، وأضافت أن هذه الدورة مطلوبة جدا .السبت

بعض اإلصالحات كانت من وزيرة 
في  ن يتمأك  Annette Widmann-Mauzالدولة

المسؤولين المختصين في وزارة دفع  هذا الوقت
 .تجريبيتطبيق المشروع العلى  الداخلية االتحادية

كما أن على الكادر التعليمي في الدورة االبتدائية 
تقديم المزيد وسيكون ، إظهار المزيد من الكفاءة

حافزا  لمقدمي ناجحة دورات اللغة االبتدائية المن 
والتعاون بين  هذه الدورات لتقديم المزيد منها.

االنتظار سيكون له أثره في تقليل مدة  البلديات
 لالشتراك في دورات اللغة.

 أوضحت tünews بعد سؤالها من قبل
Widmann-Mauz  أن يتمكن أنه من المهم

المزيد من المهاجرين من تحقيق النجاح في هذه 
على عالمة النجاح فقط يدل  : " ألنه الالدورات

إنما على تحسين قدرة األشخاص على  في األوراق
إنه من  في المجتمع وفي سوق العمل. االندماج

الجيد أن تقوم وزارة الداخلية االتحادية بخطوات 
 لتحسين وتطوير دورات االندماج."محددة 

 المساعدة . أيضا  دورات االندماج ليست كل شيء
من أعضاء فريق التحرير راء آ. المتطوعينمن 
 :tünewsفي 
ن كان لهم دور كبير محفوظ: "المتطوعوعال 

على دروس في اللغة  بالنسبة لي، لقد حصلت
في مأوى دقيقة  90مرتين أسبوعيا  لمدة األلمانية 

 قتيصدا تكان .الالجئين ولقد كان هذا مجديا  فعال  
 سببا  ئين الالجمن دائرة مساعدة طوعين مع المت
 ."لتعلمي اللغة األلمانية مهما  

كبيرا  في  لعب المتطوعون دورا  " :سمير ابراهيم
حيث لم أكن قد حصلت على الشهور األولى 

االندماج  دورة زيارة التي تمكنني منالموافقة 
أثناء دورة  معهم أيضا   جيدا  بعد. واالتصال ظل 
التواصل  .على المساعدة منهم االندماج وحصلت

والتعرف مع األصدقاء األلمان مهم لممارسة اللغة 
 الثقافة األلمانية."على 

من المتطوعين كانت  "المساعدة :محمد الواوي
الذي يبلغ  ذات قيمة كبيرة. مع صديقي ومعلمي

ما ال اللغة األلمانية  من تعلمت عاما   63 من العمر
في أي دورة لغة، تعلمت منه أستطيع تعلمه 

وتمرنت كثيرا  على  التعبيرات واألقوال الشعبية
 المحادثة."

متطوعين إلى "الدعم من دورات ال طريفي:فراس 
أتعلم نت فقد ك جانب دورة االندماج ساعدني كثيرا  

االندماج، باإلضافة إلى دورة ساعتين ل فيها
في الدورات التطوعية من تطبيق ما وتمكنت 
 "في دورات االندماج. تعلمته

لم يلعب المتطوعون بالنسبة لي " محمد خير هزيم:
 ."دورا  في تعلمي للغة
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 وة والضعفنقاط الق
 ائيل سيفرتميش
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دورات االندماج  ما تثير غالبا   المجتمع األلماني.
 طالبتلهذا  واالنتقادالجدل 
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إلى السلبي  اإليجابي جدا  اآلراء كانت متباينة من 
دورة ": . فراس الطريفي من سوريا قالجدا  

دورات اللغة األلمانية أفضل  مناالندماج كانت 
ذلك كان األكثر متعة وإثارة و. التي قمت بها

عدد التنوع الثقافي في هذه الدورة، حيث كان 
ا  وكنا نتحدث بلد 22مشتركا  من  24 المشاركين

. لقد كان من الممتع فعال  باللغة األلمانية فقط
خبرات جديدة وسماع ميزات ثقافية اكتساب 
سريا  أ   ن الجولقد كاوتقاليد مختلفة. خاصة 
 ."بامتياز

م أتعلم في دورة ل " :بالمقابل قالت عال محفوظ
تناوب على  أنه قد لعدة أسباب منهااالندماج الكثير 

لم وستة من المدرسين والمدرسات تدريسنا 
كان سبب آخر . الكفاءة المطلوبة جميعا  ب تمتعواي

ولم  مشاركا   25العدد الكبير للمشاركين فقد كنا 
باللغة األلمانية بل من نكن جميعا  في مستوى واحد 

 "ا  جدا .. كما أن الوقت كان ضيقمستويات مختلفة
سمير ابراهيم من نقطة انتقاد جاءت فقط من 

ك الكثير ل"في نصوص االمتحان كان هنا العراق:
لذلك ولة بسه مكن فهمهاي التي المن المفردات 

 فهم كامل النص." معها يصعب
ات أضاف: " السلبيمحمد خير هزيم من سوريا 

الكثير من المشتركين في  أنبالنسبة لي  كانت
يتكلمون اللغة نفسها مما جعل تعلم كانوا الدورة 

. ولم يكن من الجيد أيضا  اللغة األلمانية صعبا  
بشكل كبير ودون  نكليزيةتعمال اللغة اإلاس

 ."ضرورة
" ما أتذكره عن دورة االندماج قال:  محمد موماند

دفع كامل تكاليف بالتأكيد أنه كان علي كأفغاني 
ألنه لم يكن يحق لي زيارتها على نفقة الدورة 
. والمشكلة األساسية والتي أعاني منها حتى الدولة

 ."والنصب والجرهي قواعد الرفع يومنا هذا 
من الكادر جاءت أيضا   بشكل تفصيلي نقاط النقد
الذين شاركونا في الحديث عن المشاكل التعليمي 
التي يعاني منها المشاركون في هذه  الكبرى

المشاكل الشخصية في معامالت الدورات مثل 
أو الصدمة أو عدم التجانس في اللجوء أو السكن 

تغير الكادر التعليمي . باإلضافة إلى ذلك المجموعة
عقد عمل حر. النقد يطال  في الغالب لديهم الذين
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لمتطلبات والشروط بعين ااختالف م مع أخذ للتعل
وجود  العوامل المؤثرة هوأحد  أخيرا   االعتبار.
نقص في  ديهمالذين لالكادر التعليمي  عدد في
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في توبينغن والتي كانت بدورها (VHS) مدرسة
 2009 و 2005 للغة األلمانية بين عاميمدرسة 

تقوم بتنظيم هذه الدورات واآلن  ومنذ عشرة أعوام
عن هذه الدورات وتستضيف وترعى هي مسؤولة 
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حرف الالتينية هو القدرة على القراءة والكتابة باأل

وسيكون  تسريع إيقاع أي دورة لغة.لشرط 
من يستطيع  بينفي الدورات  فريقالت مطلوبا  

 يتم ال واقعيا  ولكن القراءة والكتابة ومن ال يستطيع 
. أمكنة كافيةعدم وجود هكذا بسبب  األمر

هناك أناس لم يسبق لهم " وأخيرا   أيضا   أضافتو
 الذهاب للمدرسة ولم يتعلموا القراءة والكتابة

 A2إلى مستوى بذلون جهدا  كبيرا  للوصول وي
 ."لهؤالء ترفع القبعة

التعليم المباشر في دورات  غالبا  ما يتم انتقادو
 وقد طلبت. اللغة وضعف التواصل بين المشتركين

 Schrothفي مدرسة من الكادر التعليمي VHS 
أن وترى  باستخدام طرق متعددة في التدريس

والتمرين الشرح التنويع بين التدريب عبر ب القيام
فعال  والعمل ضمن مجموعات واأللعاب التعليمية

 للغاية.

 دورات االندماج

 وة والضعفنقاط الق
 ائيل سيفرتميش

 
إلزامية لكل الالجئين  دورة هيدورة االندماج 
في  ير في اندماجهمبر كيأثتولها  المعترف بهم

دورات االندماج  ما تثير غالبا   المجتمع األلماني.
 طالبتلهذا  واالنتقادالجدل 

Annette Widmann-Mauz  وزيرة الدولة
 2018في عام  والالجئين واالندماجللمغتربين 

حيث أن لتطوير دورات االندماج بحمالت نوعية 
في عامي  B1في امتحان العامة  نسبة النجاح

 ئة.بالم 50إلى انخفضت  2018\2017
 tünewsفيسألنا أعضاء فريق التحرير 

INTERNATIONALن خبراتهم الشخصية في ع
 .دورة االندماج

إلى السلبي  اإليجابي جدا  اآلراء كانت متباينة من 
دورة ": . فراس الطريفي من سوريا قالجدا  

دورات اللغة األلمانية أفضل  مناالندماج كانت 
ذلك كان األكثر متعة وإثارة و. التي قمت بها

عدد التنوع الثقافي في هذه الدورة، حيث كان 
ا  وكنا نتحدث بلد 22مشتركا  من  24 المشاركين

. لقد كان من الممتع فعال  باللغة األلمانية فقط
خبرات جديدة وسماع ميزات ثقافية اكتساب 
سريا  أ   ن الجولقد كاوتقاليد مختلفة. خاصة 
 ."بامتياز

م أتعلم في دورة ل " :بالمقابل قالت عال محفوظ
تناوب على  أنه قد لعدة أسباب منهااالندماج الكثير 

لم وستة من المدرسين والمدرسات تدريسنا 
كان سبب آخر . الكفاءة المطلوبة جميعا  ب تمتعواي

ولم  مشاركا   25العدد الكبير للمشاركين فقد كنا 
باللغة األلمانية بل من نكن جميعا  في مستوى واحد 

 "ا  جدا .. كما أن الوقت كان ضيقمستويات مختلفة
سمير ابراهيم من نقطة انتقاد جاءت فقط من 

ك الكثير ل"في نصوص االمتحان كان هنا العراق:
لذلك ولة بسه مكن فهمهاي التي المن المفردات 

 فهم كامل النص." معها يصعب
ات أضاف: " السلبيمحمد خير هزيم من سوريا 

الكثير من المشتركين في  أنبالنسبة لي  كانت
يتكلمون اللغة نفسها مما جعل تعلم كانوا الدورة 

. ولم يكن من الجيد أيضا  اللغة األلمانية صعبا  
بشكل كبير ودون  نكليزيةتعمال اللغة اإلاس

 ."ضرورة
" ما أتذكره عن دورة االندماج قال:  محمد موماند

دفع كامل تكاليف بالتأكيد أنه كان علي كأفغاني 
ألنه لم يكن يحق لي زيارتها على نفقة الدورة 
. والمشكلة األساسية والتي أعاني منها حتى الدولة

 ."والنصب والجرهي قواعد الرفع يومنا هذا 
من الكادر جاءت أيضا   بشكل تفصيلي نقاط النقد
الذين شاركونا في الحديث عن المشاكل التعليمي 
التي يعاني منها المشاركون في هذه  الكبرى

المشاكل الشخصية في معامالت الدورات مثل 
أو الصدمة أو عدم التجانس في اللجوء أو السكن 

تغير الكادر التعليمي . باإلضافة إلى ذلك المجموعة
عقد عمل حر. النقد يطال  في الغالب لديهم الذين
العدد الكبير للمشتركين والوقت غير الكافي  أيضا  

لمتطلبات والشروط بعين ااختالف م مع أخذ للتعل
وجود  العوامل المؤثرة هوأحد  أخيرا   االعتبار.
نقص في  ديهمالذين لالكادر التعليمي  عدد في

التأهيل المهني، وهنا يجب التنويه إلى أن الدورات 
المكتب االتحادي للهجرة التي يقدمها المكثفة 

 .غير كافيةBAMF) )وشؤون الالجئين 
 ؟عنها هو متداولدورات االندماج أفضل مما  هل

 Gerlindeتحدثت معلإلجابة عن هذا التساؤل 
Schroth  في رئيسة قسم اللغة األلمانية واالندماج

في توبينغن والتي كانت بدورها (VHS) مدرسة
 2009 و 2005 للغة األلمانية بين عاميمدرسة 

تقوم بتنظيم هذه الدورات واآلن  ومنذ عشرة أعوام
عن هذه الدورات وتستضيف وترعى هي مسؤولة 
 الكثير منها.
 Schroth يفقالت بأن نسب النجاح VHS  أفضل

"األشخاص  .المعدل على المستوى الوطنيمن 
لعدم  الذين عليهم زيارة دورة اللغة االبتدائية

قدرتهم على القراءة والكتابة باألحرف الالتينية 
 13.4بنسبة B1  امتحان اللغةيتمكنون من اجتياز 

. بالطبع تبدو بالمئة 57بنسبة  A2 وامتحانبالمئة 
دورات االندماج لكل بالنسبة  ولكنيئة النسب س

 64 يه B1 في عموم دوراتنسب النجاح  فإن
 مع نسبةيقع  بين كل المشاركينوالتقاطع بالمئة 

هو عامل "تعدد ثقافات المشاركين  .ئةبالم 52
المشاركون يستفيدون من بعضهم  .إيجابي ومهم 

، يتبادلون الحديث ويشكلون أنفسهم كفريقالبعض 
تفاهم لغوي . هذا أكثر من عن عاداتهم وتقاليدهم

إلى الثقافة ويقود إلى المساعي في الوصول 
كبيرة كالدقة في المواعيد األلمانية التي تحمل قيمة 

أكثر من  "دورة االندماج هي واالحترام والتسامح.
فيجب على المرء التغلب على مجرد دورة لغة 

 "أيضا .الصراع والمشاحنات 
تتعلق  Schrothكما قالت مشكلة كبيرة أخرى 
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EDITION 146 پیش بینی کرده از آنچه که جاب سنت و بامف
و در می کنند بدهید. سپس آنها احساس راحتی 

آرامش و انگیزه می گیرند. دوره های بیشتر 
زندگی شرکت کنند گان سپس مشکالت روزمره 

تأثیرات کمتری بر روی کورس ها میگذارد. نوع 
 900که جدید و آهسته برای دانش آموزان 

ساعت برای آمادگی امتحان  600ساعت بجای 
س(.  این پیشرفت زیادی خواهد بود. آین-)ب

همانطور که در گذشته برای زنان باردار و یا 
ممکن بود. در مادران با بچه های خردسال 

نهایت شغوت آرزوی امنیت بیشتری برای 
معلمان نسبت به مشاغل فعلی را به صورت 

سر انجام شغوت مشاغلی به ارمغان می آورد. 
در حال حاظر :پیشنهاد جدیدی را ارائه می دهد 

برای کارگران که دوشب و روز دوره ادغام 
بروی کار بسیار زیاد تقاضا شده و شنبه می باشد 

اصالحات توسط است. برخی از پیشنهادات 
اکنون ماوز( -وزیر امور خارجه )آنه ته ویدمان

توسط وزارت امور خارجه فدرال مأموریت 
و تا حدی در پروژه های آزمایشی گرفته شده 

کالس های بنابراین معلمان برای اجرا شده است. 
های اضافی و سواد آموزی باید نشان صالحیت 

به ارائه مشوق های برای حامل دوره ایجاد شده 
بیشتر دوره الفبا و همچنین کوتاهی زمان انتظار 

دوره های ادغام توسط یک همکاری قوی برای 
بین المللی تونیوز )آنه اخبار به جواب سواالت 

او بسیار ماوز( گفته است که برای -ته ویدمان
مهم است که پناهندگان دوره ادغام را با موفقیت 

از آنجا که این فقط یک عالمت به پایان برسانند. 
سازی و برای توانمند  نیستتیک بروی کاغذ 

مردم به لحاظ اجتماعی و حرفه ای برای بدست 
فدرال کشور آوردن پایه خوب است وزیر 

بهبود کیفیت دوره های اقدامات شخصی را برای 
 ادغام انجام داده است.

دوره ادغام همه چیز نیست. این به داوطلبان نیز 
آوال  بستگی دارد. تأیید ویراستاران تونیوز:

برای من ایفا  محفوظ: داوطلبان نقش مهمی
 90در یک مرکز پناهندگی هفته ای کردند. من 

دقیقه دوره آموزشی آلمانی داشتم و این بسیار 
مفید بود برایم. دوستان داوطلب از دایره کمکی 

 یک دلیل مهم بود که من آلمانی را آموختم.
یک نقش مهمی را در سمیر ابراهیم: داوطلبان 

دوره ادغام هایی که من هنوز مجوز نخستین ماه 
نداشتم بازی کردند. تماس با داوطلبان در جریان 

برای داشتن یک همراه زبانی یک دوره ادغام 
ارتباط با دوستان برای سواالت بسیار خوب بود. 

کنم و آلمانی بسیار مهم بود تا زبان را تمرین 
 فرهنگ آلمانی را بیاموزم.

محمد آلواوی: همکاری داوطلبان برای من 
ده بود. همراه با یک دوست و معلم تصمیم گیرن

ساله چیزی را آموختم که در هیچ دوره  63زبان 
بیاموزم. چگونگی آموزشی زبان نمیتوانستم 

 عبارات و بسیاری چیزهای دیگر را آموختم.
فیراس ترایفی: حمایت داوطلبانه یک مرکز 

خیلی بمن آموزشی زبان در کنار دوره ادغام 
کمک کرد. اینگونه من روزانه دو ساعت بیشتر 

. در آنجا میتوانستم برای دوره آموزشی داشتم
 آنچه را که در دوره ادغام یاد میگیرم تکرار کنم.

محمد خیر حازم: برای من داوطلبان هیچ نقش 
 مهمی در یادگیری زبان آلمانی نداشتند.

پیش بینی کرده از آنچه که جاب سنت و بامف 
و در می کنند بدهید. سپس آنها احساس راحتی 
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Ein B1-Integrationskurs der vhs in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL/Mostafa Elyasian.
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 قدرت و ضعف
 توسط میشائل سایفرت

 
دوره ادغام برای همه پناهندگان شناخته شده و 

آنها در جامعه آلمان اهمیت مرکزی برای ادغام 
. پس اجباری است. انتقاد از آن شاید آزاد باشد

مآوز( -خواست وزیر امور خارجه )آنه ته ویدمان
برای ادغام، پناهندگان و  2018در سال 

با کیفیت برای دوره های مهاجران یک ابتکار 
آموزشی بود. از آنجایی که در سال 

-بدرجه قبولی از آزمون زبان ) 2017/2018
ما از کاهش یافت.  %50آینس( به کمتر از 

تجارب همکاران اخبار بین المللی تونیوز 
شخصی شان را در مورد دوره ادغام خواسته 

حدوده نظرات متفاوت است از بسیار مثبت ایم. م
 تا بسیار منفی.

فیراس ترایفی از سوریه می گوید : در دوره 
من به بهترین شکل آلمانی را انتگراتسیون 

آموختم. جالب ترین بخش برای من تنوع 
کشور  22شرکت کننده از  24فرهنگی بود. ما 

همیشه آلمانی صحبت می کردیم. بودیم بنابراین 
، ویژه گی جالب بود که تجربه های جدیدهمیشه 

های فرهنگی جدید و سنت های مختلف را 
جو بسیار خوب و بشنوید و از آنها بیاموزیم 

 دوستانه بود.
من در دوره  بر عکس آوال محفوظ می گوید :

من آموزشی زبان چیز زیادی نیاموختم چونکه 
آینس( شش معلم داشتم و آنها همه -در کورس )ب

نفر شرکت کننده بودیم  25زیرا ما  خوب نبودند
و و شرکت کنند گان همه در یک درجه نبودند 

 مدت زمان ما بسیار کوتاه بود. 
یگانه انتقاد فردی از سمیر ابراهیم از عراق که 

بطور مثال متون امتحانات بسیار از کلمات گفت: 
آن زمان راجع به آنها جدید بودند که ما تا 

به همین دلیل درک و فهم راهنمایی نشده بودیم و 
 متون بسیار مشکل بود.

تجربه  محمد خیر حازم از سوریه می گوید :
منفی من اینست که تعداد زیاد شرکت کننده 

همزمان بودند که این تا حدودی یادگیری زبان 
آلمانی را دشوار ساخته بود. او می گوید به نظر 

که زبان انگلیسی بیش از من این زیاد خوب نبود 
 الزم استفاده می شد.حد 

خاطرات من با  در اخیر محمد مومند می گوید :
دوره آموزشی مشخص است چون من به عنوان 

خودم مجبور به پرداخت مصارف آن یک افغان 
از این دوره را بودم زیرا حق آزاد استفاده 

نداشتم. در کورس ما مشکل اصلی نومیناتیو، 
م با آنها داتیو و آکوزاتیو بود که من تا امروز ه

انتقادات دقیق نیز از معلمان بود مشکل دارم. 
آنها در جریان گفت و گو مشکالت بزرگ زیرا 

، وضعیت شخصی و سخت را ارائه می دادند
پناهندگان، مشکالت مراحل پناهندگی یا وضعیت 

و عدم تجانس زندگی و صدمات روحی و روانی 
در گروه های درسی بود. بر عالوه نوسانات 

از معلمان وجود دارد که تقریباً همیشه شدیدی 
قراردادهای هزینه ای دارند. انتقاد همچنان از 

تعداد زیاد شرکت کننده گان و محدودیت زمان و 
در شرایط بسیار متفاوت شرکت کنند گان بود. 

آموزش بسیاری از معلمان در عدم نهایت آیا 
حرفه ای مصروف به انجام وظیفه بودند؟  که در 

هفته به کار گیری بامف کافی نبود. آیا  دواینجا 
به منظور پیدا دوره ادغام بهتر از شهرتش است؟ 

با ترتیب دادم کردن اینها من یک قرار مالقات 
بخش دوره ادغام آلمانی گارلینده شغوت رئیسه 

سال در توبینگن که خودش در  اس( -ها-در )فاو
در این کورس بحیث معلم  2009تا  2005های 

انجام وظیفه داده است. مدت ده سال است که او 
مسئولیت پذیری و هماهنگی و توجه این کورس 

او می گوید : تعداد موفقیت های را پیش می برد. 
اس( توبینگن تقریباً بهتر است از کل -ها-)فاو

اشخاصی که در ابتدا کورس الفبا میانگین ملی. 
ه آنها به الفبای را تعقیب میکنند برای این است ک

آینس( فقط با -)بالتین آشنا نیستند و در امتحان 
و آینس( -سیزده اشاریه چهار درصد با نتیجه )ب

طبیعتاً واضح ( 2-پنجاه و هفت درصد با نتیجه )آ
و بدتر است از شرکت کنند گان عمومی دوره 

-که با شصت و چهار درصد با نتیجه )بادغام 
تمام شرکت کنند موفق می شوند. معدل آینس( 

. بخش فرهنگی گان پنجاه و دو درصد می باشد
دیده می شرکت کنند گان فاکتور مهم و مثبت آنها 

که به عنوان شود. مردم از همدیگر می آموزند 
فرهنگ های مختلف یک تیم همکار شوند. تبادله 

کالمی که از آنها آمده اند این بیش از ارتباط 
نگ آلمانی با است و منجر به میانجی گری فره

مانند وقت شناسی، ادب و مهمترین ارزش ها 
دوره ادغام بیش از احترام و بردباری می شود. 

یک دوره زبان است. زیرا شما همچنین باید قادر 
به مدیریت تعارض باشید. یک مشکل بزرگ 

پیش برای خانم گارلینده شغوت این است: 
نیازهای مختلف شرکت کننده گان است که همراه 

خواندن و نوشتن الفبای التین یک خود میآورند. 
این می تواند درجه نرمال در این کورس است. 

یک آرزوی مطلوب باشد که کورس ها را 
کنیم. اما حقیقت چیز دیگری است متفاوت پر 

زیرا ما مکان کافی نداریم و در نهایت بسیاری 
به مکتب نرفته اند و خواندن و حتی  از اشخاص

شجاع کسانی نوشتن بلد نیستند. شغوت می گوید :
. اغلب مورد ( مبارزه کردند2-هستند که تا )آ

انتقاد قرار می گیرد که دوره های گیج زیاد 
وجود دارد و ارتباط بین شرکت کنند گان بسیار 

. خانم شغوت متودهای آموزشی کوتاه می باشد
پیشکش می اس( -ها-علمان )فاوزیادی را به م

کند. تغییر در روند بین ساعت ها، توضیحات، 
گارلینده شغوت تمرینات و کارهای گروهی. 

چه آرزویی برای تنظیم مجدد دوره های ادغام 
دارد؟  او می گوید : باید به مردم زمان بیشتری 

پیش بینی کرده از آنچه که جاب سنت و بامف 
و در می کنند بدهید. سپس آنها احساس راحتی 

آرامش و انگیزه می گیرند. دوره های بیشتر 
زندگی شرکت کنند گان سپس مشکالت روزمره 

تأثیرات کمتری بر روی کورس ها میگذارد. نوع 
 900که جدید و آهسته برای دانش آموزان 

ساعت برای آمادگی امتحان  600ساعت بجای 
س(.  این پیشرفت زیادی خواهد بود. آین-)ب

همانطور که در گذشته برای زنان باردار و یا 
ممکن بود. در مادران با بچه های خردسال 

نهایت شغوت آرزوی امنیت بیشتری برای 
معلمان نسبت به مشاغل فعلی را به صورت 

سر انجام شغوت مشاغلی به ارمغان می آورد. 
در حال حاظر :پیشنهاد جدیدی را ارائه می دهد 

برای کارگران که دوشب و روز دوره ادغام 
بروی کار بسیار زیاد تقاضا شده و شنبه می باشد 

اصالحات توسط است. برخی از پیشنهادات 
اکنون ماوز( -وزیر امور خارجه )آنه ته ویدمان

توسط وزارت امور خارجه فدرال مأموریت 
و تا حدی در پروژه های آزمایشی گرفته شده 

کالس های بنابراین معلمان برای اجرا شده است. 
های اضافی و سواد آموزی باید نشان صالحیت 

به ارائه مشوق های برای حامل دوره ایجاد شده 
بیشتر دوره الفبا و همچنین کوتاهی زمان انتظار 

دوره های ادغام توسط یک همکاری قوی برای 
بین المللی تونیوز )آنه اخبار به جواب سواالت 

او بسیار ماوز( گفته است که برای -ته ویدمان
مهم است که پناهندگان دوره ادغام را با موفقیت 

از آنجا که این فقط یک عالمت به پایان برسانند. 
سازی و برای توانمند  نیستتیک بروی کاغذ 

مردم به لحاظ اجتماعی و حرفه ای برای بدست 
فدرال کشور آوردن پایه خوب است وزیر 

بهبود کیفیت دوره های اقدامات شخصی را برای 
 ادغام انجام داده است.

دوره ادغام همه چیز نیست. این به داوطلبان نیز 
آوال  بستگی دارد. تأیید ویراستاران تونیوز:

برای من ایفا  محفوظ: داوطلبان نقش مهمی
 90در یک مرکز پناهندگی هفته ای کردند. من 

دقیقه دوره آموزشی آلمانی داشتم و این بسیار 
مفید بود برایم. دوستان داوطلب از دایره کمکی 

 یک دلیل مهم بود که من آلمانی را آموختم.
یک نقش مهمی را در سمیر ابراهیم: داوطلبان 

دوره ادغام هایی که من هنوز مجوز نخستین ماه 
نداشتم بازی کردند. تماس با داوطلبان در جریان 

برای داشتن یک همراه زبانی یک دوره ادغام 
ارتباط با دوستان برای سواالت بسیار خوب بود. 

کنم و آلمانی بسیار مهم بود تا زبان را تمرین 
 فرهنگ آلمانی را بیاموزم.

محمد آلواوی: همکاری داوطلبان برای من 
ده بود. همراه با یک دوست و معلم تصمیم گیرن

ساله چیزی را آموختم که در هیچ دوره  63زبان 
بیاموزم. چگونگی آموزشی زبان نمیتوانستم 

 عبارات و بسیاری چیزهای دیگر را آموختم.
فیراس ترایفی: حمایت داوطلبانه یک مرکز 

خیلی بمن آموزشی زبان در کنار دوره ادغام 
کمک کرد. اینگونه من روزانه دو ساعت بیشتر 

. در آنجا میتوانستم برای دوره آموزشی داشتم
 آنچه را که در دوره ادغام یاد میگیرم تکرار کنم.

محمد خیر حازم: برای من داوطلبان هیچ نقش 
 مهمی در یادگیری زبان آلمانی نداشتند.

 کورس انتگراتسیون

 قدرت و ضعف
 توسط میشائل سایفرت

 
دوره ادغام برای همه پناهندگان شناخته شده و 

آنها در جامعه آلمان اهمیت مرکزی برای ادغام 
. پس اجباری است. انتقاد از آن شاید آزاد باشد

مآوز( -خواست وزیر امور خارجه )آنه ته ویدمان
برای ادغام، پناهندگان و  2018در سال 

با کیفیت برای دوره های مهاجران یک ابتکار 
آموزشی بود. از آنجایی که در سال 

-بدرجه قبولی از آزمون زبان ) 2017/2018
ما از کاهش یافت.  %50آینس( به کمتر از 

تجارب همکاران اخبار بین المللی تونیوز 
شخصی شان را در مورد دوره ادغام خواسته 

حدوده نظرات متفاوت است از بسیار مثبت ایم. م
 تا بسیار منفی.

فیراس ترایفی از سوریه می گوید : در دوره 
من به بهترین شکل آلمانی را انتگراتسیون 

آموختم. جالب ترین بخش برای من تنوع 
کشور  22شرکت کننده از  24فرهنگی بود. ما 

همیشه آلمانی صحبت می کردیم. بودیم بنابراین 
، ویژه گی جالب بود که تجربه های جدیدهمیشه 

های فرهنگی جدید و سنت های مختلف را 
جو بسیار خوب و بشنوید و از آنها بیاموزیم 

 دوستانه بود.
من در دوره  بر عکس آوال محفوظ می گوید :

من آموزشی زبان چیز زیادی نیاموختم چونکه 
آینس( شش معلم داشتم و آنها همه -در کورس )ب

نفر شرکت کننده بودیم  25زیرا ما  خوب نبودند
و و شرکت کنند گان همه در یک درجه نبودند 

 مدت زمان ما بسیار کوتاه بود. 
یگانه انتقاد فردی از سمیر ابراهیم از عراق که 

بطور مثال متون امتحانات بسیار از کلمات گفت: 
آن زمان راجع به آنها جدید بودند که ما تا 

به همین دلیل درک و فهم راهنمایی نشده بودیم و 
 متون بسیار مشکل بود.

تجربه  محمد خیر حازم از سوریه می گوید :
منفی من اینست که تعداد زیاد شرکت کننده 

همزمان بودند که این تا حدودی یادگیری زبان 
آلمانی را دشوار ساخته بود. او می گوید به نظر 

که زبان انگلیسی بیش از من این زیاد خوب نبود 
 الزم استفاده می شد.حد 

خاطرات من با  در اخیر محمد مومند می گوید :
دوره آموزشی مشخص است چون من به عنوان 

خودم مجبور به پرداخت مصارف آن یک افغان 
از این دوره را بودم زیرا حق آزاد استفاده 

نداشتم. در کورس ما مشکل اصلی نومیناتیو، 
م با آنها داتیو و آکوزاتیو بود که من تا امروز ه

انتقادات دقیق نیز از معلمان بود مشکل دارم. 
آنها در جریان گفت و گو مشکالت بزرگ زیرا 

، وضعیت شخصی و سخت را ارائه می دادند
پناهندگان، مشکالت مراحل پناهندگی یا وضعیت 

و عدم تجانس زندگی و صدمات روحی و روانی 
در گروه های درسی بود. بر عالوه نوسانات 

از معلمان وجود دارد که تقریباً همیشه شدیدی 
قراردادهای هزینه ای دارند. انتقاد همچنان از 

تعداد زیاد شرکت کننده گان و محدودیت زمان و 
در شرایط بسیار متفاوت شرکت کنند گان بود. 

آموزش بسیاری از معلمان در عدم نهایت آیا 
حرفه ای مصروف به انجام وظیفه بودند؟  که در 

هفته به کار گیری بامف کافی نبود. آیا  دواینجا 
به منظور پیدا دوره ادغام بهتر از شهرتش است؟ 

با ترتیب دادم کردن اینها من یک قرار مالقات 
بخش دوره ادغام آلمانی گارلینده شغوت رئیسه 

سال در توبینگن که خودش در  اس( -ها-در )فاو
در این کورس بحیث معلم  2009تا  2005های 

انجام وظیفه داده است. مدت ده سال است که او 
مسئولیت پذیری و هماهنگی و توجه این کورس 

او می گوید : تعداد موفقیت های را پیش می برد. 
اس( توبینگن تقریباً بهتر است از کل -ها-)فاو

اشخاصی که در ابتدا کورس الفبا میانگین ملی. 
ه آنها به الفبای را تعقیب میکنند برای این است ک

آینس( فقط با -)بالتین آشنا نیستند و در امتحان 
و آینس( -سیزده اشاریه چهار درصد با نتیجه )ب

طبیعتاً واضح ( 2-پنجاه و هفت درصد با نتیجه )آ
و بدتر است از شرکت کنند گان عمومی دوره 

-که با شصت و چهار درصد با نتیجه )بادغام 
تمام شرکت کنند موفق می شوند. معدل آینس( 

. بخش فرهنگی گان پنجاه و دو درصد می باشد
دیده می شرکت کنند گان فاکتور مهم و مثبت آنها 

که به عنوان شود. مردم از همدیگر می آموزند 
فرهنگ های مختلف یک تیم همکار شوند. تبادله 

کالمی که از آنها آمده اند این بیش از ارتباط 
نگ آلمانی با است و منجر به میانجی گری فره

مانند وقت شناسی، ادب و مهمترین ارزش ها 
دوره ادغام بیش از احترام و بردباری می شود. 

یک دوره زبان است. زیرا شما همچنین باید قادر 
به مدیریت تعارض باشید. یک مشکل بزرگ 

پیش برای خانم گارلینده شغوت این است: 
نیازهای مختلف شرکت کننده گان است که همراه 

خواندن و نوشتن الفبای التین یک خود میآورند. 
این می تواند درجه نرمال در این کورس است. 

یک آرزوی مطلوب باشد که کورس ها را 
کنیم. اما حقیقت چیز دیگری است متفاوت پر 

زیرا ما مکان کافی نداریم و در نهایت بسیاری 
به مکتب نرفته اند و خواندن و حتی  از اشخاص

شجاع کسانی نوشتن بلد نیستند. شغوت می گوید :
. اغلب مورد ( مبارزه کردند2-هستند که تا )آ

انتقاد قرار می گیرد که دوره های گیج زیاد 
وجود دارد و ارتباط بین شرکت کنند گان بسیار 

. خانم شغوت متودهای آموزشی کوتاه می باشد
پیشکش می اس( -ها-علمان )فاوزیادی را به م

کند. تغییر در روند بین ساعت ها، توضیحات، 
گارلینده شغوت تمرینات و کارهای گروهی. 

چه آرزویی برای تنظیم مجدد دوره های ادغام 
دارد؟  او می گوید : باید به مردم زمان بیشتری 

 کورس انتگراتسیون
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دوره ادغام برای همه پناهندگان شناخته شده و 

آنها در جامعه آلمان اهمیت مرکزی برای ادغام 
. پس اجباری است. انتقاد از آن شاید آزاد باشد

مآوز( -خواست وزیر امور خارجه )آنه ته ویدمان
برای ادغام، پناهندگان و  2018در سال 

با کیفیت برای دوره های مهاجران یک ابتکار 
آموزشی بود. از آنجایی که در سال 

-بدرجه قبولی از آزمون زبان ) 2017/2018
ما از کاهش یافت.  %50آینس( به کمتر از 

تجارب همکاران اخبار بین المللی تونیوز 
شخصی شان را در مورد دوره ادغام خواسته 

حدوده نظرات متفاوت است از بسیار مثبت ایم. م
 تا بسیار منفی.

فیراس ترایفی از سوریه می گوید : در دوره 
من به بهترین شکل آلمانی را انتگراتسیون 

آموختم. جالب ترین بخش برای من تنوع 
کشور  22شرکت کننده از  24فرهنگی بود. ما 

همیشه آلمانی صحبت می کردیم. بودیم بنابراین 
، ویژه گی جالب بود که تجربه های جدیدهمیشه 

های فرهنگی جدید و سنت های مختلف را 
جو بسیار خوب و بشنوید و از آنها بیاموزیم 

 دوستانه بود.
من در دوره  بر عکس آوال محفوظ می گوید :

من آموزشی زبان چیز زیادی نیاموختم چونکه 
آینس( شش معلم داشتم و آنها همه -در کورس )ب

نفر شرکت کننده بودیم  25زیرا ما  خوب نبودند
و و شرکت کنند گان همه در یک درجه نبودند 

 مدت زمان ما بسیار کوتاه بود. 
یگانه انتقاد فردی از سمیر ابراهیم از عراق که 

بطور مثال متون امتحانات بسیار از کلمات گفت: 
آن زمان راجع به آنها جدید بودند که ما تا 

به همین دلیل درک و فهم راهنمایی نشده بودیم و 
 متون بسیار مشکل بود.

تجربه  محمد خیر حازم از سوریه می گوید :
منفی من اینست که تعداد زیاد شرکت کننده 

همزمان بودند که این تا حدودی یادگیری زبان 
آلمانی را دشوار ساخته بود. او می گوید به نظر 

که زبان انگلیسی بیش از من این زیاد خوب نبود 
 الزم استفاده می شد.حد 

خاطرات من با  در اخیر محمد مومند می گوید :
دوره آموزشی مشخص است چون من به عنوان 

خودم مجبور به پرداخت مصارف آن یک افغان 
از این دوره را بودم زیرا حق آزاد استفاده 

نداشتم. در کورس ما مشکل اصلی نومیناتیو، 
م با آنها داتیو و آکوزاتیو بود که من تا امروز ه

انتقادات دقیق نیز از معلمان بود مشکل دارم. 
آنها در جریان گفت و گو مشکالت بزرگ زیرا 

، وضعیت شخصی و سخت را ارائه می دادند
پناهندگان، مشکالت مراحل پناهندگی یا وضعیت 

و عدم تجانس زندگی و صدمات روحی و روانی 
در گروه های درسی بود. بر عالوه نوسانات 

از معلمان وجود دارد که تقریباً همیشه شدیدی 
قراردادهای هزینه ای دارند. انتقاد همچنان از 

تعداد زیاد شرکت کننده گان و محدودیت زمان و 
در شرایط بسیار متفاوت شرکت کنند گان بود. 

آموزش بسیاری از معلمان در عدم نهایت آیا 
حرفه ای مصروف به انجام وظیفه بودند؟  که در 

هفته به کار گیری بامف کافی نبود. آیا  دواینجا 
به منظور پیدا دوره ادغام بهتر از شهرتش است؟ 

با ترتیب دادم کردن اینها من یک قرار مالقات 
بخش دوره ادغام آلمانی گارلینده شغوت رئیسه 

سال در توبینگن که خودش در  اس( -ها-در )فاو
در این کورس بحیث معلم  2009تا  2005های 

انجام وظیفه داده است. مدت ده سال است که او 
مسئولیت پذیری و هماهنگی و توجه این کورس 

او می گوید : تعداد موفقیت های را پیش می برد. 
اس( توبینگن تقریباً بهتر است از کل -ها-)فاو

اشخاصی که در ابتدا کورس الفبا میانگین ملی. 
ه آنها به الفبای را تعقیب میکنند برای این است ک

آینس( فقط با -)بالتین آشنا نیستند و در امتحان 
و آینس( -سیزده اشاریه چهار درصد با نتیجه )ب

طبیعتاً واضح ( 2-پنجاه و هفت درصد با نتیجه )آ
و بدتر است از شرکت کنند گان عمومی دوره 

-که با شصت و چهار درصد با نتیجه )بادغام 
تمام شرکت کنند موفق می شوند. معدل آینس( 

. بخش فرهنگی گان پنجاه و دو درصد می باشد
دیده می شرکت کنند گان فاکتور مهم و مثبت آنها 

که به عنوان شود. مردم از همدیگر می آموزند 
فرهنگ های مختلف یک تیم همکار شوند. تبادله 

کالمی که از آنها آمده اند این بیش از ارتباط 
نگ آلمانی با است و منجر به میانجی گری فره

مانند وقت شناسی، ادب و مهمترین ارزش ها 
دوره ادغام بیش از احترام و بردباری می شود. 

یک دوره زبان است. زیرا شما همچنین باید قادر 
به مدیریت تعارض باشید. یک مشکل بزرگ 

پیش برای خانم گارلینده شغوت این است: 
نیازهای مختلف شرکت کننده گان است که همراه 

خواندن و نوشتن الفبای التین یک خود میآورند. 
این می تواند درجه نرمال در این کورس است. 

یک آرزوی مطلوب باشد که کورس ها را 
کنیم. اما حقیقت چیز دیگری است متفاوت پر 

زیرا ما مکان کافی نداریم و در نهایت بسیاری 
به مکتب نرفته اند و خواندن و حتی  از اشخاص

شجاع کسانی نوشتن بلد نیستند. شغوت می گوید :
. اغلب مورد ( مبارزه کردند2-هستند که تا )آ

انتقاد قرار می گیرد که دوره های گیج زیاد 
وجود دارد و ارتباط بین شرکت کنند گان بسیار 

. خانم شغوت متودهای آموزشی کوتاه می باشد
پیشکش می اس( -ها-علمان )فاوزیادی را به م

کند. تغییر در روند بین ساعت ها، توضیحات، 
گارلینده شغوت تمرینات و کارهای گروهی. 
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انتقادات دقیق نیز از معلمان بود مشکل دارم. 
آنها در جریان گفت و گو مشکالت بزرگ زیرا 

، وضعیت شخصی و سخت را ارائه می دادند
پناهندگان، مشکالت مراحل پناهندگی یا وضعیت 

و عدم تجانس زندگی و صدمات روحی و روانی 
در گروه های درسی بود. بر عالوه نوسانات 

از معلمان وجود دارد که تقریباً همیشه شدیدی 
قراردادهای هزینه ای دارند. انتقاد همچنان از 

تعداد زیاد شرکت کننده گان و محدودیت زمان و 
در شرایط بسیار متفاوت شرکت کنند گان بود. 

آموزش بسیاری از معلمان در عدم نهایت آیا 
حرفه ای مصروف به انجام وظیفه بودند؟  که در 

هفته به کار گیری بامف کافی نبود. آیا  دواینجا 
به منظور پیدا دوره ادغام بهتر از شهرتش است؟ 

با ترتیب دادم کردن اینها من یک قرار مالقات 
بخش دوره ادغام آلمانی گارلینده شغوت رئیسه 

سال در توبینگن که خودش در  اس( -ها-در )فاو
در این کورس بحیث معلم  2009تا  2005های 

انجام وظیفه داده است. مدت ده سال است که او 
مسئولیت پذیری و هماهنگی و توجه این کورس 

او می گوید : تعداد موفقیت های را پیش می برد. 
اس( توبینگن تقریباً بهتر است از کل -ها-)فاو

اشخاصی که در ابتدا کورس الفبا میانگین ملی. 
ه آنها به الفبای را تعقیب میکنند برای این است ک

آینس( فقط با -)بالتین آشنا نیستند و در امتحان 
و آینس( -سیزده اشاریه چهار درصد با نتیجه )ب

طبیعتاً واضح ( 2-پنجاه و هفت درصد با نتیجه )آ
و بدتر است از شرکت کنند گان عمومی دوره 

-که با شصت و چهار درصد با نتیجه )بادغام 
تمام شرکت کنند موفق می شوند. معدل آینس( 

. بخش فرهنگی گان پنجاه و دو درصد می باشد
دیده می شرکت کنند گان فاکتور مهم و مثبت آنها 

که به عنوان شود. مردم از همدیگر می آموزند 
فرهنگ های مختلف یک تیم همکار شوند. تبادله 

کالمی که از آنها آمده اند این بیش از ارتباط 
نگ آلمانی با است و منجر به میانجی گری فره

مانند وقت شناسی، ادب و مهمترین ارزش ها 
دوره ادغام بیش از احترام و بردباری می شود. 

یک دوره زبان است. زیرا شما همچنین باید قادر 
به مدیریت تعارض باشید. یک مشکل بزرگ 

پیش برای خانم گارلینده شغوت این است: 
نیازهای مختلف شرکت کننده گان است که همراه 

خواندن و نوشتن الفبای التین یک خود میآورند. 
این می تواند درجه نرمال در این کورس است. 

یک آرزوی مطلوب باشد که کورس ها را 
کنیم. اما حقیقت چیز دیگری است متفاوت پر 

زیرا ما مکان کافی نداریم و در نهایت بسیاری 
به مکتب نرفته اند و خواندن و حتی  از اشخاص

شجاع کسانی نوشتن بلد نیستند. شغوت می گوید :
. اغلب مورد ( مبارزه کردند2-هستند که تا )آ

انتقاد قرار می گیرد که دوره های گیج زیاد 
وجود دارد و ارتباط بین شرکت کنند گان بسیار 

. خانم شغوت متودهای آموزشی کوتاه می باشد
پیشکش می اس( -ها-علمان )فاوزیادی را به م

کند. تغییر در روند بین ساعت ها، توضیحات، 
گارلینده شغوت تمرینات و کارهای گروهی. 

چه آرزویی برای تنظیم مجدد دوره های ادغام 
دارد؟  او می گوید : باید به مردم زمان بیشتری 
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Refugee-Kurs fürs Studium
Von Feras Trayfi

In den letzten Jahren sind viele Geflüchtete 
aus verschiedenen Ländern und aus unter-
schiedlichen Fluchtgründen nach Deutsch-
land gekommen. Darunter sind viele, deren 
Bildungsweg oder sogar Studium durch ihre 
Flucht unterbrochen wurden. Um gerade 
diese Menschen zu unterstützen, hat die 
Universität Tübingen ein Programm ent-
wickelt, das „Refugee-Programm“. Dieses 
neun Monate dauernde Programm soll ih-
nen den Zugang zum Studium in Deutsch-
land ermöglichen und ihnen dabei helfen, 
gute Karrierewege zu finden und ihre Träu-
me zu verwirklichen.

Über 50 Prozent der 
Absolventen der bisherigen 
Refugee-Kurse studieren 
bereits an der Uni Tübingen.

Feras Trayfi und Michael Seifert aus der 
Redaktion von tünews INTERNATIONAL 
haben an einer Unterrichtseinheit des Refu-
gee-Programms teilgenommen und mit Dr. 
Christine Rubas, die dafür verantwortlich 
ist, ein Interview geführt.
Das Programm läuft seit 2017 und wird von 
der Bundesregierung und vom Deutschen 
Akademischen Austauschdienst (DAAD) 
finanziert. Aus dem ganzen Bundesgebiet 
gehen viele Bewerbungen für die 36 Plätze 
ein: Im zweiten Jahr waren es 300, im drit-
ten Jahr 170. Der Auswahlprozess wird nach 

einem Punkte-System durchgeführt, wobei 
die Abiturnoten, ein Motivationsschreiben, 
vorhandene Deutschkenntnisse und der 
persönliche Eindruck im Vorstellungsge-
spräch bewertet werden.
Wir haben uns unter den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern umgehört und haben sehr 
viel Begeisterung und Zustimmung gehört.
Mohamad aus Syrien braucht das C1-Ni-
veau für sein geplantes Studium in Maschi-
nenbau/Engineering. Er sagt: „Dieser Kurs 
ist mit anderen Sprachkursen nicht ver-
gleichbar, hier ist es viel besser. Besonders 
gefällt mir, dass es in der Klasse eine fami-

liäre Atmosphäre gibt. Ich habe hier auch 
viele neue Freunde kennengelernt.“
Nour hat ihr vierjähriges Studium in Chemie 
in Syrien abbrechen müssen. Sie will nun 
Biochemie an der Uni Tübingen studieren. 
Sie sagt: „Das ist nicht nur ein Sprachkurs, 
man lernt hier auch Geschichte und Kultur 
und erwirbt interkulturelle Kompetenzen.“ 
Sie nimmt auch an einem Theaterworkshop 
einmal pro Woche teil und freut sich über 
die anderen Aktivitäten, die das Programm 
anbietet wie zum Beispiel die Ausflüge.
Muska kommt aus Afghanistan und hat 

dort Medizin studiert. Sie nimmt teil, um 
in Deutschland ihr Studium fortsetzen zu 
können. „In den vier Monaten ist mein 
Deutsch schon sehr viel besser geworden. 
Ich spreche hier den ganzen Tag Deutsch, 
jeden Tag lerne ich Neues. Ich will in den 
Kursen auch alles über Deutschland lernen. 
Dieses Programm zeigt mir meinen Weg in 
Deutschland auf.“
Aladin hat in Syrien „Islamic Banking“ 
mit dem Master abgeschlossen. Er möchte 
unbedingt arbeiten, hat aber wegen der 
Sprache bisher immer Absagen bekommen. 
Im Refugee-Kurs will er nun sein Deutsch 

verbessern: „Wenn es mit einer Arbeitsstel-
le nicht klappt, ist ein Studium auch eine 
gute Perspektive. Das Programm hilft mir 
sehr, ich lerne viel Neues, verstehe aber 
noch nicht immer alles. Mein Buddy hilft mir 
auch sehr.“
Das Buddy-Programm gehört auch zum 
Angebot dazu: Alle Teilnehmer haben deut-
sche Buddies, eine Studentin oder einen 
Studenten, die im täglichen Leben, beim 
Lernen, auch bei der Studienplatzsuche und 
bei der Bewerbung helfen.
Die häufigsten Schwierigkeiten bei den 
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Teilnehmern, so berichtet Christine Rubas, 
sind psychische Probleme, insbesondere für 
diejenigen, die Traumatisierung erlebt oder 
Familiennachzüge haben. Hier wird per-
sönliche Betreuung und Hilfe durch einen 
arabisch sprechenden Psychotherapeuten 
angeboten. Außerdem gibt es Hilfe für all-
tägliche Probleme mit dem Jobcenter oder 
Behörden wie Niederlassungserlaubnis, 
Anmeldebestätigung oder Verzögerung der 
Leistungsüberweisung.
Zu Beginn des Kurses gibt es jetzt neu 
eine Informationsveranstaltung, bei der die 
Wichtigkeit der Veranstaltungen über den 

Sprachkurs hinaus erklärt wird: interkultu-
relle Fähigkeiten (ganz wichtig bei der Job-
suche und im Arbeitsleben), akademisches 
Arbeiten (das anders als in Syrien mit mehr 
Selbständigkeit funktioniert) oder kreatives 
Schreiben. Schließlich wird auch ein Eng-
lisch-Kurs angeboten, für diejenigen, die 
das im Studium als zweite Sprache brau-
chen. Im Sommersemester werden dann 
auch Fachkurse in den einzelnen akade-
mischen Disziplinen angeboten, für die die 
Teilnehmenden sich interessieren.
Christine Rubas zieht eine positive Bilanz: 
Über 50 % der Absolventen der bisherigen 

Refugee-Kurse studieren bereits an der Uni 
Tübingen, an der Dualen Hochschule oder 
einer Fachhochschule, fünf Personen studie-
ren Medizin oder Zahnmedizin. Bis 2020 ist 
das Programm gesichert, aber die Univer-
sität will es auch danach weiterführen und 
möchte sich für ein neues Programm des 
DAAD bewerben.
Bis 15. Juni kann man sich online für den 
nächsten Kurs (Oktober 2019 bis Juli 2020) 
bewerben. Weitere Informationen: www.
uni-tuebingen.de/studium/studienangebot/
angebote-fuer-fluechtlinge/refugee-pro-
gramm

Der Refugee-Kurs der Universität Tübingen bereitet die Teilnehmer aufs Studium vor.
 Foto: tünews INTERNATIONAL/Michael Seifert.
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The refugee program of the University of Tuebingen
by Feras Trayfi

During the last years, a great number of 
refugees from various countries and with 
different reasons for fleeing their countries 
arrived in Germany. There are many among 
them, whose course of education has been 
interrupted by their escape. In order to spe-
cifically target and help those people, the 
University of Tuebingen founded the “re-
fugee-program”. This nine-month program 
aims to give them access to study in Ger-
many and to find good career options and 
follow their dreams.

Feras Trayfi and Michael Seifert from tü-
news INTERNATIONAL attended a class of 
the refugee-program curriculum and inter-
viewed Dr. Christine Rubas, who is in char-
ge of the program.
The program began in 2017 and is suppor-
ted financially by the German federal gover-
nment and the German academic exchange 
service (DAAD). A substantial amount of 
applications are handed in for the 36 places 
available, from all over the country. In the 
second year, they received 300 and in the 

third year 170 applications. Applicants are 
selected according to a point-system, whe-
re marks from their high school graduation, 
letter of motivation, existing knowledge of 
the German language as well as personal 
impressions during the interview are evalua-
ted.
We asked the participants for their opinions 
and they responded with excitement and 
approval of the program.
Mohamad from Syria needs a C1-certifica-
te for his planned studies in the field of me-

Nicht nur die Verbesserung der Sprachfähigkeiten steht beim Refugee-Kurs auf dem Programm, auch kulturelle Aspekte spielen eine wichtige Rolle.
 Foto: tünews INTERNATIONAL/Michael Seifert.
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More than 50 percent of the 
graduates of the Refugee 
courses are already studying.

chanical engineering. He says, “This course 
is not comparable to other German classes, 
it is much better. I especially enjoy the fami-
lial atmosphere - I have found a lot of new 
friends here.”
Nour from Afghanistan had to interrupt her 
four year degree in chemistry in Syria. She 
wants to study Biochemistry in Tuebingen 
now. She replies, “This is not simply a lan-
guage class. One can learn about the histo-
ry and culture of Germany as well and gain 

intercultural competences.” Additionally, 
she takes part in a theatre workshop once a 
week and is happy about the other activities 
included in the program, such as excursions.
Muska is from Afghanistan and has studied 
medicine there. She participates in the pro-
gram to continue her studies in Germany. 
“During these four months my German im-
proved significantly. I speak German all day, 
every day I learn something new. I want to 
learn everything about Germany in these 
classes. This program makes me find my 
way in Germany.”
Aladin completed his master’s degree in 
“Islamic Banking” in Syria. He desperately 

wants to work, but received only rejections, 
due to his lacking language abilities. He 
aims at improving his German skills in the 
refugee program: “If working is not possib-
le, studying is a good perspective as well. 
The program is very helpful, I learn a lot of 
new things, although I still do not under-
stand everything. My “buddy” is of great 
assistance as well.”
The “buddy”-program is part of the service: 
All participants have German “buddies”, i.e. 

a student, assisting them in their daily life, 
when looking for a place to study or writing 
applications.
The most common difficulties, according 
to Christine Rubas, are psychological pro-
blems, especially among those who have 
experiences trauma or family reunifications. 
For this we have offer a consultation with 
an Arabic speaking psychotherapist. Other 
than that, we also offer help for daily pro-
blems, such as with the Jobcenter or the 
authorities in the case of residence permits, 
registration or delay of support payments.
In the beginning of the course there is a 
new informative event explaining the im-

portance of the classes outside of the cont-
ext of language: intercultural competences 
(important for job search of working life), 
academic methodology (self-reliant, as op-
posed to what is taught in Syria) or creative 
writing. Finally, an English class is offered 
as well for those in need of a second lan-
guage.
During the summer term, courses are of-
fered as well in the specific academic dis-
ciplines of interest for the participants. 

Christine Rubas takes a positive stock: 
50% of the participants who graduated 
from the refugee program have already 
taken up their studies at the University of 
Tuebingen, the dual technical school or 
technical college. Five students are studying 
medicine or dentistry. Until 2020 the pro-
gram will receive funding, but the University 
plans to continue it and aims to apply for 
another DAAD-grant. Applications for the 
course are accepted until 15.06.19. 
For further information: 
www.uni-tuebingen.de/studium/studien-
angebot/angebote-fuer-fluechtlinge/refu-
gee-programm
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 الدراسة في الجامعة

الدراسة في الجامعة في 
جئين في ألمانيا دورة الال

 جامعة توبنغن ممكنة
 فراس طريفي

 
الى  الجئينالكثير من الأتوا في السنوات األخيرة 

سبا  متنوةة  الكثير ألألمانيا من بلدان مختلفة و
من بينهم تم انقطاع طريقهم التعليمي بسب  

لرةاية هؤوالء األشخاص قامة جامعة الهرو   
" هذا الالجئين "برنامج برنامجتوبنغن بتنمية 

البرنامج مدته تسعة أشهر ينبغي من خالله إتاحة 
المساةدة لهم والدخول للدراسة الجامعية في ألمانيا 
 وإيجاد المسار الوظيفي المناس  وتحقيق حلمهم 

 tünews INTERNATIONALجريدة  محررو
سايفرت قاموا بالمشاركة  وميخائيلي فراس طريف

بساةة دراسية ضمن برنامج الالجئين واجروا 
 المسؤولة ةن هذا البرنامج مقابلة مع الدكتورة

Dr. Christine Rubas بدأ هذا االبرنامج في  
وهو ممول من قبل الحكومة االتحادية  2017ةام 

  (DAAD)و االكاديمية االلمانية لخدمات التبادل 
مقعد يأتي الكثير من طلبات التقديم  36من اجل 

من مختلف مناطق المقاطعات: في السنة الثانية 
  تمت 180، في السنة الثالثة كان 300كان العدد 

ةملية االختيار ةن طريق نظام نقاط، ةن طريق 
التحفيزية، تقييم ةالمات الشهادة الثانوية، الرسالة 
طباع المعرفة باللغة االلمانية المتوفرة، االن

استعلمنا الشخصي خالل مقابلة التعريف بالنفس  
ةن الكثير من حماس وتأييد المشاركين 

  والمشاركات 
لخطته في  C1يحتاج محمد من سوريا مستوى 

دراسة الهندسة الميكانيكية في الجامعة  قال: 
"اليمكن مقارنة دورة اللغة هذه مع غيرها من 

ي بشكل باقي الدورات، إنها افضل بكثير  يعجبن
خاص وجود الجو العائلي ضمن الصف الدراسي  

 "  ولقد تعرفت ةلى الكثير من االصدقاء
توج  ةلى نور ترك دراستها الجامعية في كلية 

في سوريا  وهي  الكيمياء التي مدتها اربع سنوات
تريد االن دراسة الكيمياء الحيوية في جامعة 
يتعلم توبنغن  قال: "هذه ليست فقط دورة لغة، بل 

الشخص ايضاً تاريخ و ثقافة ويكتس  مهارات 
ثقافية " هي تشارك ايضاً في ورشة ةمل مسرحية 

ويعجبها ايضاً النشاطات االخرى  مرة اسبوةياً 
 التي يقدمها البرنامج مثل: الرحالت  

  من افغانستان ودرست هناك الط   موسكاجاءت 
وتزور الدورة لكي تستطيع إكمال دراستها في 

يا  " اصبحت لغتي االلمانية افضل بكثير المان
خالل اربعة اشهر  اتحدث هنا االلمانية طوال 

اليوم و اتعلم شيء جديد كل يوم  اريد ايضاً ضمن 
هذه الدورة تعلم الكثير حول المانيا  هذا البرنامج 

  يريني طريقي في المانيا
ةالء الدين حصل ةلى درجة الماجستير في 

سالمية في سوريا، يريد الدراسات المصرفية اإل
حتماً العمل ولكنه دائماً يحصل ةلى الرفض بسب  

 ه دورة الالجئين يريد فقط تحسين لغت لغته  ضمن
إذا لم ينجح االمر بحصوله ةلى مكان وظيفي  "

فإن دراسة في الجامعة هي أيضاً حل مناس   
دورة الالجئين ساةدتني كثيراً، أتعلم الكثير، 

ولكنني ال أفهم كل شيء دائماً  صديقي يساةدني 
   " كثيراً 

جميع  الدورة:برنامج األصدقاء تابع أيضا لتلك 
  جامعي أو المشاركين لديهم صديق ألماني، طال

طالبة جامعية يساةدوهم في الحياة اليومية أو في 
 تقديمكتابة طل   في البحث ةن مقعد دراسي أو

الصعوبات  :Christine Rubas  تقول وظيفي
الشائعة ضمن المشاركة هي مشاكل فيزيائية، 

ةاشوا صدمة أو الذين لديهم لم  للذينخصوصا 
اةدة   هنا يتم تقديم العناية والمسةائلةشمل 

معالجين نفسيين متحدثين  ةن طريقالشخصية 
يوجد مساةدة  إلى ذلك باللغة العربية  باإلضافة

للمشاكل اليومية مع مركز العمل والدوائر 
الحكومية مثل ترخيص اإلقامة الدائمة أو تأكيد 
 التسجيل أو تأخير تحويل مخصصات اإلةانة 

جديد فعالية هذه الدورة يوجد اآلن  البتداء
المعلومات، من خاللها أهمية الفعالية التوضيح 

 )األكثرمهارات تبادل الثقافات  اللغة:حول دورة 
، العمل العملية(أهمية البحث ةن ةمل أو الحياة 

هنا مختلف بالنسبة لسوريا )األمر األكاديمي 
ةلى  مهارات االةتمادةلى الكثير من  يحتاج
  بالختام يتم تقديم أيضا أو الكتابة اإلبداةية النفس(

دورة باللغة اإلنكليزية للذين يحتاجون لغة ثانية 
في الفصل الصيفي سيتم ضمن دراستهم الجامعية  

فرع أكاديمية ألتقديم دورة تدريبية مخصصة 
 منفردة، هؤالء المشاركين المهتمين بذلك  

 Christine Rubas إيجابية: أكثرموازنة  ترى 
من الخريجين السابقين في دورة  50%من 

رون للدراسة في جامعة توبنغن، الالجئين يحض  
في المعهد العالي أو المعاهد العالية للعلوم 

التطبيقية، خمسة أشخاص يدرسون الط  البشري 
مؤكد، ولكن  2020أو ط  األسنان  لغاية 

برنامج الجامعة تريد أيضا المتابعة، وتريد تطبيق 
(DAAD)   يوني)حزيران(  15ية لغاجديد

يستطيع الشخص التقديم ةلى الدورة القادمة 
للمزيد من المعلومات  ( 2019)أوكتوبر 
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الى  الجئينالكثير من الأتوا في السنوات األخيرة 

سبا  متنوةة  الكثير ألألمانيا من بلدان مختلفة و
من بينهم تم انقطاع طريقهم التعليمي بسب  

لرةاية هؤوالء األشخاص قامة جامعة الهرو   
" هذا الالجئين "برنامج برنامجتوبنغن بتنمية 

البرنامج مدته تسعة أشهر ينبغي من خالله إتاحة 
المساةدة لهم والدخول للدراسة الجامعية في ألمانيا 
 وإيجاد المسار الوظيفي المناس  وتحقيق حلمهم 

 tünews INTERNATIONALجريدة  محررو
سايفرت قاموا بالمشاركة  وميخائيلي فراس طريف

بساةة دراسية ضمن برنامج الالجئين واجروا 
 المسؤولة ةن هذا البرنامج مقابلة مع الدكتورة

Dr. Christine Rubas بدأ هذا االبرنامج في  
وهو ممول من قبل الحكومة االتحادية  2017ةام 

  (DAAD)و االكاديمية االلمانية لخدمات التبادل 
مقعد يأتي الكثير من طلبات التقديم  36من اجل 

من مختلف مناطق المقاطعات: في السنة الثانية 
  تمت 180، في السنة الثالثة كان 300كان العدد 

ةملية االختيار ةن طريق نظام نقاط، ةن طريق 
التحفيزية، تقييم ةالمات الشهادة الثانوية، الرسالة 
طباع المعرفة باللغة االلمانية المتوفرة، االن

استعلمنا الشخصي خالل مقابلة التعريف بالنفس  
ةن الكثير من حماس وتأييد المشاركين 

  والمشاركات 
لخطته في  C1يحتاج محمد من سوريا مستوى 

دراسة الهندسة الميكانيكية في الجامعة  قال: 
"اليمكن مقارنة دورة اللغة هذه مع غيرها من 

ي بشكل باقي الدورات، إنها افضل بكثير  يعجبن
خاص وجود الجو العائلي ضمن الصف الدراسي  

 "  ولقد تعرفت ةلى الكثير من االصدقاء
توج  ةلى نور ترك دراستها الجامعية في كلية 

في سوريا  وهي  الكيمياء التي مدتها اربع سنوات
تريد االن دراسة الكيمياء الحيوية في جامعة 
يتعلم توبنغن  قال: "هذه ليست فقط دورة لغة، بل 

الشخص ايضاً تاريخ و ثقافة ويكتس  مهارات 
ثقافية " هي تشارك ايضاً في ورشة ةمل مسرحية 

ويعجبها ايضاً النشاطات االخرى  مرة اسبوةياً 
 التي يقدمها البرنامج مثل: الرحالت  

  من افغانستان ودرست هناك الط   موسكاجاءت 
وتزور الدورة لكي تستطيع إكمال دراستها في 

يا  " اصبحت لغتي االلمانية افضل بكثير المان
خالل اربعة اشهر  اتحدث هنا االلمانية طوال 

اليوم و اتعلم شيء جديد كل يوم  اريد ايضاً ضمن 
هذه الدورة تعلم الكثير حول المانيا  هذا البرنامج 

  يريني طريقي في المانيا
ةالء الدين حصل ةلى درجة الماجستير في 

سالمية في سوريا، يريد الدراسات المصرفية اإل
حتماً العمل ولكنه دائماً يحصل ةلى الرفض بسب  

 ه دورة الالجئين يريد فقط تحسين لغت لغته  ضمن
إذا لم ينجح االمر بحصوله ةلى مكان وظيفي  "

فإن دراسة في الجامعة هي أيضاً حل مناس   
دورة الالجئين ساةدتني كثيراً، أتعلم الكثير، 

ولكنني ال أفهم كل شيء دائماً  صديقي يساةدني 
   " كثيراً 

جميع  الدورة:برنامج األصدقاء تابع أيضا لتلك 
  جامعي أو المشاركين لديهم صديق ألماني، طال

طالبة جامعية يساةدوهم في الحياة اليومية أو في 
 تقديمكتابة طل   في البحث ةن مقعد دراسي أو

الصعوبات  :Christine Rubas  تقول وظيفي
الشائعة ضمن المشاركة هي مشاكل فيزيائية، 

ةاشوا صدمة أو الذين لديهم لم  للذينخصوصا 
اةدة   هنا يتم تقديم العناية والمسةائلةشمل 

معالجين نفسيين متحدثين  ةن طريقالشخصية 
يوجد مساةدة  إلى ذلك باللغة العربية  باإلضافة

للمشاكل اليومية مع مركز العمل والدوائر 
الحكومية مثل ترخيص اإلقامة الدائمة أو تأكيد 
 التسجيل أو تأخير تحويل مخصصات اإلةانة 

جديد فعالية هذه الدورة يوجد اآلن  البتداء
المعلومات، من خاللها أهمية الفعالية التوضيح 

 )األكثرمهارات تبادل الثقافات  اللغة:حول دورة 
، العمل العملية(أهمية البحث ةن ةمل أو الحياة 

هنا مختلف بالنسبة لسوريا )األمر األكاديمي 
ةلى  مهارات االةتمادةلى الكثير من  يحتاج
  بالختام يتم تقديم أيضا أو الكتابة اإلبداةية النفس(

دورة باللغة اإلنكليزية للذين يحتاجون لغة ثانية 
في الفصل الصيفي سيتم ضمن دراستهم الجامعية  

فرع أكاديمية ألتقديم دورة تدريبية مخصصة 
 منفردة، هؤالء المشاركين المهتمين بذلك  

 Christine Rubas إيجابية: أكثرموازنة  ترى 
من الخريجين السابقين في دورة  50%من 

رون للدراسة في جامعة توبنغن، الالجئين يحض  
في المعهد العالي أو المعاهد العالية للعلوم 

التطبيقية، خمسة أشخاص يدرسون الط  البشري 
مؤكد، ولكن  2020أو ط  األسنان  لغاية 

برنامج الجامعة تريد أيضا المتابعة، وتريد تطبيق 
(DAAD)   يوني)حزيران(  15ية لغاجديد
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ةلى  مهارات االةتمادةلى الكثير من  يحتاج
  بالختام يتم تقديم أيضا أو الكتابة اإلبداةية النفس(

دورة باللغة اإلنكليزية للذين يحتاجون لغة ثانية 
في الفصل الصيفي سيتم ضمن دراستهم الجامعية  

فرع أكاديمية ألتقديم دورة تدريبية مخصصة 
 منفردة، هؤالء المشاركين المهتمين بذلك  

 Christine Rubas إيجابية: أكثرموازنة  ترى 
من الخريجين السابقين في دورة  50%من 

رون للدراسة في جامعة توبنغن، الالجئين يحض  
في المعهد العالي أو المعاهد العالية للعلوم 

التطبيقية، خمسة أشخاص يدرسون الط  البشري 
مؤكد، ولكن  2020أو ط  األسنان  لغاية 

برنامج الجامعة تريد أيضا المتابعة، وتريد تطبيق 
(DAAD)   يوني)حزيران(  15ية لغاجديد
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الى  الجئينالكثير من الأتوا في السنوات األخيرة 

سبا  متنوةة  الكثير ألألمانيا من بلدان مختلفة و
من بينهم تم انقطاع طريقهم التعليمي بسب  

لرةاية هؤوالء األشخاص قامة جامعة الهرو   
" هذا الالجئين "برنامج برنامجتوبنغن بتنمية 

البرنامج مدته تسعة أشهر ينبغي من خالله إتاحة 
المساةدة لهم والدخول للدراسة الجامعية في ألمانيا 
 وإيجاد المسار الوظيفي المناس  وتحقيق حلمهم 

 tünews INTERNATIONALجريدة  محررو
سايفرت قاموا بالمشاركة  وميخائيلي فراس طريف

بساةة دراسية ضمن برنامج الالجئين واجروا 
 المسؤولة ةن هذا البرنامج مقابلة مع الدكتورة

Dr. Christine Rubas بدأ هذا االبرنامج في  
وهو ممول من قبل الحكومة االتحادية  2017ةام 

  (DAAD)و االكاديمية االلمانية لخدمات التبادل 
مقعد يأتي الكثير من طلبات التقديم  36من اجل 

من مختلف مناطق المقاطعات: في السنة الثانية 
  تمت 180، في السنة الثالثة كان 300كان العدد 

ةملية االختيار ةن طريق نظام نقاط، ةن طريق 
التحفيزية، تقييم ةالمات الشهادة الثانوية، الرسالة 
طباع المعرفة باللغة االلمانية المتوفرة، االن

استعلمنا الشخصي خالل مقابلة التعريف بالنفس  
ةن الكثير من حماس وتأييد المشاركين 

  والمشاركات 
لخطته في  C1يحتاج محمد من سوريا مستوى 

دراسة الهندسة الميكانيكية في الجامعة  قال: 
"اليمكن مقارنة دورة اللغة هذه مع غيرها من 

ي بشكل باقي الدورات، إنها افضل بكثير  يعجبن
خاص وجود الجو العائلي ضمن الصف الدراسي  

 "  ولقد تعرفت ةلى الكثير من االصدقاء
توج  ةلى نور ترك دراستها الجامعية في كلية 

في سوريا  وهي  الكيمياء التي مدتها اربع سنوات
تريد االن دراسة الكيمياء الحيوية في جامعة 
يتعلم توبنغن  قال: "هذه ليست فقط دورة لغة، بل 

الشخص ايضاً تاريخ و ثقافة ويكتس  مهارات 
ثقافية " هي تشارك ايضاً في ورشة ةمل مسرحية 

ويعجبها ايضاً النشاطات االخرى  مرة اسبوةياً 
 التي يقدمها البرنامج مثل: الرحالت  

  من افغانستان ودرست هناك الط   موسكاجاءت 
وتزور الدورة لكي تستطيع إكمال دراستها في 

يا  " اصبحت لغتي االلمانية افضل بكثير المان
خالل اربعة اشهر  اتحدث هنا االلمانية طوال 

اليوم و اتعلم شيء جديد كل يوم  اريد ايضاً ضمن 
هذه الدورة تعلم الكثير حول المانيا  هذا البرنامج 

  يريني طريقي في المانيا
ةالء الدين حصل ةلى درجة الماجستير في 

سالمية في سوريا، يريد الدراسات المصرفية اإل
حتماً العمل ولكنه دائماً يحصل ةلى الرفض بسب  

 ه دورة الالجئين يريد فقط تحسين لغت لغته  ضمن
إذا لم ينجح االمر بحصوله ةلى مكان وظيفي  "

فإن دراسة في الجامعة هي أيضاً حل مناس   
دورة الالجئين ساةدتني كثيراً، أتعلم الكثير، 

ولكنني ال أفهم كل شيء دائماً  صديقي يساةدني 
   " كثيراً 

جميع  الدورة:برنامج األصدقاء تابع أيضا لتلك 
  جامعي أو المشاركين لديهم صديق ألماني، طال

طالبة جامعية يساةدوهم في الحياة اليومية أو في 
 تقديمكتابة طل   في البحث ةن مقعد دراسي أو

الصعوبات  :Christine Rubas  تقول وظيفي
الشائعة ضمن المشاركة هي مشاكل فيزيائية، 

ةاشوا صدمة أو الذين لديهم لم  للذينخصوصا 
اةدة   هنا يتم تقديم العناية والمسةائلةشمل 

معالجين نفسيين متحدثين  ةن طريقالشخصية 
يوجد مساةدة  إلى ذلك باللغة العربية  باإلضافة

للمشاكل اليومية مع مركز العمل والدوائر 
الحكومية مثل ترخيص اإلقامة الدائمة أو تأكيد 
 التسجيل أو تأخير تحويل مخصصات اإلةانة 
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 تحصیل

دوره هاى پیش دانشگاهى 
 براى پناهندگان

 فراز طرایفی
 

در سال های اخیر تعداد زیادی پناهنده از 
کشورهای مختلف و به دالیل مختلف پناهندگی به 

به همین دلیل تعداد زیادی راه  آلمان آمدند
تحصیل یا حتی دانشگاه را بخاطر پناهندگی 

برای اینکه االن این آدم ها حمایت . متوقف کردند
شوند دانشگاه توبینگن برنامه ای را اجرا کرده 

این برنامه نه Refugee-Programm: است 
ماهه راه به دانشگاه رفتن در آلمان را برای شما 

ممکن میسازد و به شما کمک میکند تا راه 
پیشرفت شغلیتان را پیدا کنید و رویاهایتان را 

 .یدجامه عمل بپوشان
 فراز طرایفی ومیکائیل سایفرت از گروه ویرایش

 tünews INTERNATIONAL در یکی از
شرکت  Refugee-Programm کالس های

کردند و با خانوم دکتر روباس )مسئول این 
این برنامه از سال  برنامه ( مصاحبه کردند

وجود دارد واز نظر مالی تحت پوشش  ۲۰۱۷
همچنین  دولت فدرال و آکادمی آلمان 

Austauschdienst (DAAD)  از تمام فدرال
جایگاه  ۳۶منطقه تعداد زیادی درخواست برای 

در سال دوم سیصد نفر و در  صورت میگیرد
از بینشان طبق سیستم انتخابی  ۱۷۰سال دوم 

در حالی که نمره های دیپلم ها و  انجام میگیرد
یک نامه که از انگیزه شان در آن صحبت میکنند 

ان موجود و برداشت شخصی در مدرک زب
مصاحبه معارفه ارزیابی میشودما از شرکت 

کنندگان پرس و جو کردیم و خیلی شوق و ذوق 
 .و رضایت شنیدیم

برای تحصیل  C1 محمد از سوریه به مدرک
برنامه ریزی شده اش در رشته ی مهندسی 

او میگوید این کالس با  .ماشین سازی نیاز دارد
اس نیست اینجا خیلی کالس ها قابل قی دیگر
است به ویژه در کالس یک جو خانوادگی   بهتر

 .وجود دارد من دوستان بسیاری پیدا کردم
نور تحصیل چهار ساله اش در رشته شیمی در 

اکنون او میخواد  سوریه را به اجبار ترک کرد
در دانشگاه توبینگن در رشته بیوشیمی ادامه 

کالس او میگوید اینجا نه تنها  .تحصیل دهد
یادگیری زبان است بلکه فرهنگ و تاریخ 

شایستگی های فرهنگی یاد گرفته میشوند او در 
کالس های تئاتر شرکت میکند وبخاطر فعالیت 

برای مثال  .های دیگر بسیار خوشحال است
موسکا اهل . گردش های علمی و تفریحی

افغانستان است او در انجا پزشکی خوانده است 
ت کرده است تا بتواند در او در این برنامه شرک

در این چهار  رشته پزشکی ادامه تحصیل بدهد
ماه زبان آلمانی من خیلی بهتر شده است من در 

کل روز به زبان آلمانی صحبت میکنم و هر 
روز چیز های جدیدی یاد میگیرم من میخواهم 

کالس ها درباره آلمان یاد بگیریم این برنامه راه 
 .میدهد را برای من در آلمان نشان

عال ٔالدین در سوریه در رشته بانکداری اسالمی 
در هر حال  تحصیالتش را به پایان رسانده است

او میخواهد کار کند ولی تا به حال بخاطر زبانش 
او میخواهد در این برنامه . پذیرفته نشده است

فقط زبانش را بهتر کنداگر کار پیدا نکنم تحصیل 
امه خیلی به من کردن هم ایده خوبی است این برن

کمک میکند خیلی چیزها یاد میگیرم ولی 
 Buddy هنوزکامل همه چیز را متوجه نمیشوم

هم  Buddy برنامه .هم خیلی به من کمک میکند
به این برنامه تعلق دارد همه ی شرکت کنندگان 

یک همیار دارندکه آنها دانشجویان زن یا مرد 
ا هستند که در زندگی روزمره ،یادگیری،در پید
کردن جایگاه دانشگاهی و در درخواست نامه 

کریستینه روباس میگوید:اغلب سختی ها . نوشتن
در شرکت کنندگان مشکالت روحی است به ویژه 

برای کسانی که ضربه های روحی را تجربه 
 کردند یا خانواده هایشان در کشورشان مانده اند

در اینجا مراقبت های خصوصی و کمک به 
به  عرب زبان ارائه میشود وسیله روانشناسان

عالوه کمک هایی برای مشکالت روزمره 
اداره ها،اقامت تاییدیه ثبت نام یا  Jobcenterبا

جدیدا برای شروع کالس . تاخیر در انتقال پول
ها یک مراسم برای آگاهی از چگونگی این 

در این مراسم درباره ی  برنامه برگزار میشود
شود:توانایی اهمیت کالس زبان توضیح داده می

های فرهنگی )خیلی مهم در پیدا کردن کار و 
زندگی کاری( ،کار دانشگاهی )که در سوریه 

یا خالقیت  بیشتر با خودکفایی انجام میگیرد(
 .نوشتن

و در آخر یک کالس زبان انگلیسی برای کسانی 
که در دانشگاه به عنوان زبان دوم به آن نیاز 

کالس های  اندر ترم تابست .دارند ارائه میشود
در نظم های دانشگاهی برای شرکت  تخصصی

کریستینه  .کنندگانی که عالقه مند ارائه میشود
روباس برآیند مثبتی دارد:بیش از پنجاه درصد از 
فارغ التحصیالن این برنامه در دانشگاه توبینگن 
تحصیل میکنند تعدادی در دانشگاه های دیگر و 

پنج نفر  ، Dualen Hochschuleبرخی در
این برنامه تا  پزشکی یا دندانپزشکی میخوانند

اجرا میشود اما دانشگاه توبینگن یک  ۲۰۲۰سال 
 .درخواست کند DAAD برنامه جدید برای

تا پانزدهم ماه ژوئن میشود به صورت آنالین 
( ۲۰۲۰تا جوالی  ۲۰۱۹برای سال بعد)اکتبر 
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است به ویژه در کالس یک جو خانوادگی   بهتر

 .وجود دارد من دوستان بسیاری پیدا کردم
نور تحصیل چهار ساله اش در رشته شیمی در 

اکنون او میخواد  سوریه را به اجبار ترک کرد
در دانشگاه توبینگن در رشته بیوشیمی ادامه 

کالس او میگوید اینجا نه تنها  .تحصیل دهد
یادگیری زبان است بلکه فرهنگ و تاریخ 

شایستگی های فرهنگی یاد گرفته میشوند او در 
کالس های تئاتر شرکت میکند وبخاطر فعالیت 

برای مثال  .های دیگر بسیار خوشحال است
موسکا اهل . گردش های علمی و تفریحی

افغانستان است او در انجا پزشکی خوانده است 
ت کرده است تا بتواند در او در این برنامه شرک

در این چهار  رشته پزشکی ادامه تحصیل بدهد
ماه زبان آلمانی من خیلی بهتر شده است من در 

کل روز به زبان آلمانی صحبت میکنم و هر 
روز چیز های جدیدی یاد میگیرم من میخواهم 

کالس ها درباره آلمان یاد بگیریم این برنامه راه 
 .میدهد را برای من در آلمان نشان

عال ٔالدین در سوریه در رشته بانکداری اسالمی 
در هر حال  تحصیالتش را به پایان رسانده است

او میخواهد کار کند ولی تا به حال بخاطر زبانش 
او میخواهد در این برنامه . پذیرفته نشده است

فقط زبانش را بهتر کنداگر کار پیدا نکنم تحصیل 
امه خیلی به من کردن هم ایده خوبی است این برن

کمک میکند خیلی چیزها یاد میگیرم ولی 
 Buddy هنوزکامل همه چیز را متوجه نمیشوم

هم  Buddy برنامه .هم خیلی به من کمک میکند
به این برنامه تعلق دارد همه ی شرکت کنندگان 

یک همیار دارندکه آنها دانشجویان زن یا مرد 
ا هستند که در زندگی روزمره ،یادگیری،در پید
کردن جایگاه دانشگاهی و در درخواست نامه 

کریستینه روباس میگوید:اغلب سختی ها . نوشتن
در شرکت کنندگان مشکالت روحی است به ویژه 

برای کسانی که ضربه های روحی را تجربه 
 کردند یا خانواده هایشان در کشورشان مانده اند

در اینجا مراقبت های خصوصی و کمک به 
به  عرب زبان ارائه میشود وسیله روانشناسان

عالوه کمک هایی برای مشکالت روزمره 
اداره ها،اقامت تاییدیه ثبت نام یا  Jobcenterبا

جدیدا برای شروع کالس . تاخیر در انتقال پول
ها یک مراسم برای آگاهی از چگونگی این 

در این مراسم درباره ی  برنامه برگزار میشود
شود:توانایی اهمیت کالس زبان توضیح داده می

های فرهنگی )خیلی مهم در پیدا کردن کار و 
زندگی کاری( ،کار دانشگاهی )که در سوریه 

یا خالقیت  بیشتر با خودکفایی انجام میگیرد(
 .نوشتن

و در آخر یک کالس زبان انگلیسی برای کسانی 
که در دانشگاه به عنوان زبان دوم به آن نیاز 

کالس های  اندر ترم تابست .دارند ارائه میشود
در نظم های دانشگاهی برای شرکت  تخصصی

کریستینه  .کنندگانی که عالقه مند ارائه میشود
روباس برآیند مثبتی دارد:بیش از پنجاه درصد از 
فارغ التحصیالن این برنامه در دانشگاه توبینگن 
تحصیل میکنند تعدادی در دانشگاه های دیگر و 

پنج نفر  ، Dualen Hochschuleبرخی در
این برنامه تا  پزشکی یا دندانپزشکی میخوانند

اجرا میشود اما دانشگاه توبینگن یک  ۲۰۲۰سال 
 .درخواست کند DAAD برنامه جدید برای

تا پانزدهم ماه ژوئن میشود به صورت آنالین 
( ۲۰۲۰تا جوالی  ۲۰۱۹برای سال بعد)اکتبر 

 .درخواست نوشت

 تحصیل

دوره هاى پیش دانشگاهى 
 براى پناهندگان

 فراز طرایفی
 

در سال های اخیر تعداد زیادی پناهنده از 
کشورهای مختلف و به دالیل مختلف پناهندگی به 

به همین دلیل تعداد زیادی راه  آلمان آمدند
تحصیل یا حتی دانشگاه را بخاطر پناهندگی 

برای اینکه االن این آدم ها حمایت . متوقف کردند
شوند دانشگاه توبینگن برنامه ای را اجرا کرده 

این برنامه نه Refugee-Programm: است 
ماهه راه به دانشگاه رفتن در آلمان را برای شما 

ممکن میسازد و به شما کمک میکند تا راه 
پیشرفت شغلیتان را پیدا کنید و رویاهایتان را 
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 فراز طرایفی
 

در سال های اخیر تعداد زیادی پناهنده از 
کشورهای مختلف و به دالیل مختلف پناهندگی به 

به همین دلیل تعداد زیادی راه  آلمان آمدند
تحصیل یا حتی دانشگاه را بخاطر پناهندگی 

برای اینکه االن این آدم ها حمایت . متوقف کردند
شوند دانشگاه توبینگن برنامه ای را اجرا کرده 

این برنامه نه Refugee-Programm: است 
ماهه راه به دانشگاه رفتن در آلمان را برای شما 

ممکن میسازد و به شما کمک میکند تا راه 
پیشرفت شغلیتان را پیدا کنید و رویاهایتان را 

 .یدجامه عمل بپوشان
 فراز طرایفی ومیکائیل سایفرت از گروه ویرایش

 tünews INTERNATIONAL در یکی از
شرکت  Refugee-Programm کالس های

کردند و با خانوم دکتر روباس )مسئول این 
این برنامه از سال  برنامه ( مصاحبه کردند

وجود دارد واز نظر مالی تحت پوشش  ۲۰۱۷
همچنین  دولت فدرال و آکادمی آلمان 

Austauschdienst (DAAD)  از تمام فدرال
جایگاه  ۳۶منطقه تعداد زیادی درخواست برای 

در سال دوم سیصد نفر و در  صورت میگیرد
از بینشان طبق سیستم انتخابی  ۱۷۰سال دوم 

در حالی که نمره های دیپلم ها و  انجام میگیرد
یک نامه که از انگیزه شان در آن صحبت میکنند 

ان موجود و برداشت شخصی در مدرک زب
مصاحبه معارفه ارزیابی میشودما از شرکت 

کنندگان پرس و جو کردیم و خیلی شوق و ذوق 
 .و رضایت شنیدیم

برای تحصیل  C1 محمد از سوریه به مدرک
برنامه ریزی شده اش در رشته ی مهندسی 

او میگوید این کالس با  .ماشین سازی نیاز دارد
اس نیست اینجا خیلی کالس ها قابل قی دیگر
است به ویژه در کالس یک جو خانوادگی   بهتر

 .وجود دارد من دوستان بسیاری پیدا کردم
نور تحصیل چهار ساله اش در رشته شیمی در 

اکنون او میخواد  سوریه را به اجبار ترک کرد
در دانشگاه توبینگن در رشته بیوشیمی ادامه 

کالس او میگوید اینجا نه تنها  .تحصیل دهد
یادگیری زبان است بلکه فرهنگ و تاریخ 

شایستگی های فرهنگی یاد گرفته میشوند او در 
کالس های تئاتر شرکت میکند وبخاطر فعالیت 

برای مثال  .های دیگر بسیار خوشحال است
موسکا اهل . گردش های علمی و تفریحی

افغانستان است او در انجا پزشکی خوانده است 
ت کرده است تا بتواند در او در این برنامه شرک

در این چهار  رشته پزشکی ادامه تحصیل بدهد
ماه زبان آلمانی من خیلی بهتر شده است من در 

کل روز به زبان آلمانی صحبت میکنم و هر 
روز چیز های جدیدی یاد میگیرم من میخواهم 

کالس ها درباره آلمان یاد بگیریم این برنامه راه 
 .میدهد را برای من در آلمان نشان

عال ٔالدین در سوریه در رشته بانکداری اسالمی 
در هر حال  تحصیالتش را به پایان رسانده است

او میخواهد کار کند ولی تا به حال بخاطر زبانش 
او میخواهد در این برنامه . پذیرفته نشده است

فقط زبانش را بهتر کنداگر کار پیدا نکنم تحصیل 
امه خیلی به من کردن هم ایده خوبی است این برن

کمک میکند خیلی چیزها یاد میگیرم ولی 
 Buddy هنوزکامل همه چیز را متوجه نمیشوم

هم  Buddy برنامه .هم خیلی به من کمک میکند
به این برنامه تعلق دارد همه ی شرکت کنندگان 

یک همیار دارندکه آنها دانشجویان زن یا مرد 
ا هستند که در زندگی روزمره ،یادگیری،در پید
کردن جایگاه دانشگاهی و در درخواست نامه 

کریستینه روباس میگوید:اغلب سختی ها . نوشتن
در شرکت کنندگان مشکالت روحی است به ویژه 

برای کسانی که ضربه های روحی را تجربه 
 کردند یا خانواده هایشان در کشورشان مانده اند

در اینجا مراقبت های خصوصی و کمک به 
به  عرب زبان ارائه میشود وسیله روانشناسان

عالوه کمک هایی برای مشکالت روزمره 
اداره ها،اقامت تاییدیه ثبت نام یا  Jobcenterبا

جدیدا برای شروع کالس . تاخیر در انتقال پول
ها یک مراسم برای آگاهی از چگونگی این 

در این مراسم درباره ی  برنامه برگزار میشود
شود:توانایی اهمیت کالس زبان توضیح داده می

های فرهنگی )خیلی مهم در پیدا کردن کار و 
زندگی کاری( ،کار دانشگاهی )که در سوریه 

یا خالقیت  بیشتر با خودکفایی انجام میگیرد(
 .نوشتن

و در آخر یک کالس زبان انگلیسی برای کسانی 
که در دانشگاه به عنوان زبان دوم به آن نیاز 

کالس های  اندر ترم تابست .دارند ارائه میشود
در نظم های دانشگاهی برای شرکت  تخصصی

کریستینه  .کنندگانی که عالقه مند ارائه میشود
روباس برآیند مثبتی دارد:بیش از پنجاه درصد از 
فارغ التحصیالن این برنامه در دانشگاه توبینگن 
تحصیل میکنند تعدادی در دانشگاه های دیگر و 

پنج نفر  ، Dualen Hochschuleبرخی در
این برنامه تا  پزشکی یا دندانپزشکی میخوانند

اجرا میشود اما دانشگاه توبینگن یک  ۲۰۲۰سال 
 .درخواست کند DAAD برنامه جدید برای

تا پانزدهم ماه ژوئن میشود به صورت آنالین 
( ۲۰۲۰تا جوالی  ۲۰۱۹برای سال بعد)اکتبر 

 .درخواست نوشت

 الدراسة في الجامعة

الدراسة في الجامعة في 
جئين في ألمانيا دورة الال

 جامعة توبنغن ممكنة
 فراس طريفي

 
الى  الجئينالكثير من الأتوا في السنوات األخيرة 

سبا  متنوةة  الكثير ألألمانيا من بلدان مختلفة و
من بينهم تم انقطاع طريقهم التعليمي بسب  

لرةاية هؤوالء األشخاص قامة جامعة الهرو   
" هذا الالجئين "برنامج برنامجتوبنغن بتنمية 

البرنامج مدته تسعة أشهر ينبغي من خالله إتاحة 
المساةدة لهم والدخول للدراسة الجامعية في ألمانيا 
 وإيجاد المسار الوظيفي المناس  وتحقيق حلمهم 

 tünews INTERNATIONALجريدة  محررو
سايفرت قاموا بالمشاركة  وميخائيلي فراس طريف

بساةة دراسية ضمن برنامج الالجئين واجروا 
 المسؤولة ةن هذا البرنامج مقابلة مع الدكتورة

Dr. Christine Rubas بدأ هذا االبرنامج في  
وهو ممول من قبل الحكومة االتحادية  2017ةام 

  (DAAD)و االكاديمية االلمانية لخدمات التبادل 
مقعد يأتي الكثير من طلبات التقديم  36من اجل 

من مختلف مناطق المقاطعات: في السنة الثانية 
  تمت 180، في السنة الثالثة كان 300كان العدد 

ةملية االختيار ةن طريق نظام نقاط، ةن طريق 
التحفيزية، تقييم ةالمات الشهادة الثانوية، الرسالة 
طباع المعرفة باللغة االلمانية المتوفرة، االن

استعلمنا الشخصي خالل مقابلة التعريف بالنفس  
ةن الكثير من حماس وتأييد المشاركين 

  والمشاركات 
لخطته في  C1يحتاج محمد من سوريا مستوى 

دراسة الهندسة الميكانيكية في الجامعة  قال: 
"اليمكن مقارنة دورة اللغة هذه مع غيرها من 

ي بشكل باقي الدورات، إنها افضل بكثير  يعجبن
خاص وجود الجو العائلي ضمن الصف الدراسي  

 "  ولقد تعرفت ةلى الكثير من االصدقاء
توج  ةلى نور ترك دراستها الجامعية في كلية 

في سوريا  وهي  الكيمياء التي مدتها اربع سنوات
تريد االن دراسة الكيمياء الحيوية في جامعة 
يتعلم توبنغن  قال: "هذه ليست فقط دورة لغة، بل 

الشخص ايضاً تاريخ و ثقافة ويكتس  مهارات 
ثقافية " هي تشارك ايضاً في ورشة ةمل مسرحية 

ويعجبها ايضاً النشاطات االخرى  مرة اسبوةياً 
 التي يقدمها البرنامج مثل: الرحالت  

  من افغانستان ودرست هناك الط   موسكاجاءت 
وتزور الدورة لكي تستطيع إكمال دراستها في 

يا  " اصبحت لغتي االلمانية افضل بكثير المان
خالل اربعة اشهر  اتحدث هنا االلمانية طوال 

اليوم و اتعلم شيء جديد كل يوم  اريد ايضاً ضمن 
هذه الدورة تعلم الكثير حول المانيا  هذا البرنامج 

  يريني طريقي في المانيا
ةالء الدين حصل ةلى درجة الماجستير في 

سالمية في سوريا، يريد الدراسات المصرفية اإل
حتماً العمل ولكنه دائماً يحصل ةلى الرفض بسب  

 ه دورة الالجئين يريد فقط تحسين لغت لغته  ضمن
إذا لم ينجح االمر بحصوله ةلى مكان وظيفي  "

فإن دراسة في الجامعة هي أيضاً حل مناس   
دورة الالجئين ساةدتني كثيراً، أتعلم الكثير، 

ولكنني ال أفهم كل شيء دائماً  صديقي يساةدني 
   " كثيراً 

جميع  الدورة:برنامج األصدقاء تابع أيضا لتلك 
  جامعي أو المشاركين لديهم صديق ألماني، طال

طالبة جامعية يساةدوهم في الحياة اليومية أو في 
 تقديمكتابة طل   في البحث ةن مقعد دراسي أو

الصعوبات  :Christine Rubas  تقول وظيفي
الشائعة ضمن المشاركة هي مشاكل فيزيائية، 

ةاشوا صدمة أو الذين لديهم لم  للذينخصوصا 
اةدة   هنا يتم تقديم العناية والمسةائلةشمل 

معالجين نفسيين متحدثين  ةن طريقالشخصية 
يوجد مساةدة  إلى ذلك باللغة العربية  باإلضافة

للمشاكل اليومية مع مركز العمل والدوائر 
الحكومية مثل ترخيص اإلقامة الدائمة أو تأكيد 
 التسجيل أو تأخير تحويل مخصصات اإلةانة 

جديد فعالية هذه الدورة يوجد اآلن  البتداء
المعلومات، من خاللها أهمية الفعالية التوضيح 

 )األكثرمهارات تبادل الثقافات  اللغة:حول دورة 
، العمل العملية(أهمية البحث ةن ةمل أو الحياة 

هنا مختلف بالنسبة لسوريا )األمر األكاديمي 
ةلى  مهارات االةتمادةلى الكثير من  يحتاج
  بالختام يتم تقديم أيضا أو الكتابة اإلبداةية النفس(

دورة باللغة اإلنكليزية للذين يحتاجون لغة ثانية 
في الفصل الصيفي سيتم ضمن دراستهم الجامعية  

فرع أكاديمية ألتقديم دورة تدريبية مخصصة 
 منفردة، هؤالء المشاركين المهتمين بذلك  

 Christine Rubas إيجابية: أكثرموازنة  ترى 
من الخريجين السابقين في دورة  50%من 

رون للدراسة في جامعة توبنغن، الالجئين يحض  
في المعهد العالي أو المعاهد العالية للعلوم 

التطبيقية، خمسة أشخاص يدرسون الط  البشري 
مؤكد، ولكن  2020أو ط  األسنان  لغاية 

برنامج الجامعة تريد أيضا المتابعة، وتريد تطبيق 
(DAAD)   يوني)حزيران(  15ية لغاجديد

يستطيع الشخص التقديم ةلى الدورة القادمة 
للمزيد من المعلومات  ( 2019)أوكتوبر 

www.uni-tuebingen.de/studium/ 
studienangebot/ 

angebote-fuer-fluechtlinge/ 
refugee-programm/ 
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Erfolgreich

Mein Weg zur deutschen Sprache
Von Fatima Salehi

Bevor ich vor drei Jahren nach Deutsch-
land kam, hatte ich in Afghanistan in der 
Schule und vor allem in einem zusätzlichen 
Sprachkurs Englisch gelernt. Ich habe dann 
in Deutschland am Anfang Englisch gespro-
chen. Ich hatte nicht erwartet, dass das so 
gut funktioniert, aber es hat gut geklappt 
und mir und meiner Familie sehr geholfen. 
Für die Familie habe ich auf Englisch vieles 
organisiert.
Im Erstaufnahmelager in Donaueschingen 
gab es für alle Geflüchteten keinen Sprach-
kurs. Eines Tages kam eine afghanische Frau 

zu mir und fragte, ob ich mit ihr zum Arzt 
gehen und ihr beim Gespräch helfen kön-
ne. „Ja klar, das freut mich, jemandem zu 
helfen“, antwortete ich. Während des Arzt-
besuchs hörte ich, dass viele Menschen dort 
eine Übersetzerin brauchen. Deshalb habe 
ich die Sekretärin gefragt, ob ich ihnen beim 
Übersetzen helfen kann. „Ja, sehr gerne, 
unsere Übersetzerin ist vor ein paar Wochen 
weggezogen“, sagte sie.
Während dieser Arbeit habe ich jeden Tag 
viele deutsche Wörter gelernt, die im All-
tag gebraucht wurden. Beim Arzt habe ich 

auch die Bezeichnungen von verschiedenen 
Krankheiten in meiner Sprache Dari, in Eng-
lisch und Deutsch kennengelernt. Und es 
gab auch einen Arzt, der nur Deutsch ge-
sprochen hat. So habe ich viele deutsche 
Wörter gelernt, aber richtig Deutsch spre-
chen konnte ich noch nicht.
Nach ein paar Monaten sind wir nach Mös-
singen gekommen. Dort habe ich die Sozi-
alarbeiterin, die in der Flüchtlingshilfe ar-
beitete, gefragt, ob ich ihr beim Übersetzen 
helfen kann, weil mich das interessiert hat. 
Für drei Monate habe ich auch einen offenen 
Sprachkurs besucht. Da waren wir eine sehr 
gemischte Unterrichtsgruppe auf A1-Niveau 
mit Menschen aus allen Altersstufen. Das 
war sehr interessant und spannend, weil ich 
jeden Tag etwas Neues gelernt habe. Aber 
gleichzeitig war es auch langweilig für mich, 
weil das Tempo sehr langsam war.
Ab Mai 2016 bin ich dann in die Schule ge-
gangen und besuchte zunächst über ein Jahr 
die Sprachvorbereitungsklasse in einer total 
gemischten Klasse mit ganz unterschiedli-
chen Nationalitäten und Kulturen: Kurdisch, 
Syrisch, Afrikanisch, Albanisch und Afgha-
nisch. Wir hatten damals im Unterricht nur 
Deutsch, Mathe, Sport und IT – und Religion 
mit Austausch über alle beteiligten Religio-
nen. Am Anfang habe ich nur Englisch ge-
sprochen, aber meine Lehrerin wollte, dass 
ich damit aufhöre. Und dann habe ich ange-
fangen, richtig Deutsch zu reden …
Danach habe ich mit der zweijährigen Er-
nährungsfachschule angefangen. Meine 
Pläne in meinem Leben sind, dass ich jetzt 
erst mal den Realschulabschluss mache und 
dann hoffentlich erfolgreich bis zum Abitur 
weitermachen kann. Mein Wunsch ist, dass 
ich immer mit Menschen arbeiten kann, 
besonders mit kranken Menschen und Kin-
dern. Und vielleicht, dass ich irgendwann 
Medizin studieren kann.

tünews-Redakteurin Fatima Salehi.
 Foto: tünews INTERNATIONAL/Mostafa Elyasian.
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Stories of success

My journey to the German language
by Fatima Salehi

Before I arrived in Germany three years ago, 
I had learned English in school and a lan-
guage class, specifically. Therefore, in the 
beginning I only spoke English once I was 
in Germany. I had not expected it to work 
so well, but it helped me and my family a 
lot. I was able to put matters in order for 
my family. 
In the accommodation centre in Donaue-
schingen though, there were no language 
classes for all the refugees. One day, an 
afghan woman approached me and asked, 
whether I wanted to accompany her to the 
doctor and help her during the examination. 
“Of course, I’m happy to help”, I responded. 
During the examination I was told, that a lot 
of people still are in need of a translator. So 
I asked the secretary there, whether I could 
help as a translator. She replied, “of course, 
our translator actually just moved away”.

While working there as a translator I learned 
a lot of German words pertaining to daily 
life. Working with the doctor I was also able 
to learn a lot of terms denoting various di-
seases in German, English and my mother 
tongue Dari. There was also a doctor who 
didn’t speak German at all. Thus I learned 
a substantial amount of German words, but 
still wasn’t able to speak it properly. After a 
few months we arrived in Mössingen. The-
re, I asked the local social worker, whether 
I could assist her as a translator, because 
of my interest in this kind of work. I atten-
ded an open language class as well. In this 
class, we formed a mixed group of people 
of all ages with roughly a level of A1. This 
was quite an intriguing experience, becau-
se I learned a lot every day. Though it was 
stodgy at the same time, due to the group 
progressing only very slowly.

Since May 2016 I attended school and at 
the beginning took part for over a year in 
a preparatory language class with a group 
totally mixed, with people from all kinds of 
nationalities and cultures: Kurdish, Syrian, 
African, Albanian and Afghan. Our only 
subjects were German, Maths, P.E. and IT—
along with Religious education, to further 
the dialogue between all religions present. 
In the beginning I was only speaking Eng-
lish, but then my teacher pushed me to 
speak more German. I was only then, that I 
started to speak German properly.
After that I enrolled in a two-year program 
at a technical college for nutrition. For now, 
my plan is to graduate from secondary 
school, so that I hopefully can continue 
with high school. My dream is to work with 
people from now on, such as children or pa-
tients and maybe, one day, study medicine.

Fatima Salehi hat den Zugang zur deutschen Sprache über ihre Übersetzungstätigkeit, verschiedene Sprachkurse, die Schule, aber auch durch viel 
Kommunikation bekommen. Foto: Pixelio/knipseline.
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 النجاح

بدايةً مترجمة، ثم الى 
المدرسةـ طريقي الى اللغة 

 االلمانية
 من فاطمة صالحي

 
 درستتي الى المانيا قبل ثالث سنوات، آن اقبل 

في دورة اضافية واللغة االنكليزية في المدرسة 
بداية تكلمت اللغة االنكليزية في الللغة االنكليزية. 

في المانيا، لم اتوقع ان ينفع ذلك ولكن ذلك 
على مايرام و ساعدني و اسرتي كثيراً. لقد سار

قمت بتنظيم الكثير من االشياء لعائلتي باللغة 
 االنكليزية.

 دوناوشينغن في اول مكان اقامة لي في
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، مترجمتنا ربكل سرو ،مة، فأجابتني: نعمالترج

 السابقة انتقلت قبل عدة اسابيع.
من خالل هذا العمل تعلمت الكثير من المفردات 

االلمانية التي تستخدم في الحياة اليومية، وعند 
الطبيب تعلمت الكثير من اسماء االمراض باللغة 

ية، وكان هناك طبيب ال يتكلم االنكليزية و االلمان
اللغة االنكليزية، لذلك تعلمت الكثير من المفردات 

االلمانية. لكن حينها لم اتمكن من التكلم باللغة 
 االلمانية بعد.

، هناك Mössingenاشهر اتينا الى  عدةبعد 
سألت العاملة االجتماعية فيما اذ كان بإمكاني 

. كبيرة بذلكالمساعدة بالترجمة النه لدي رغبة 
لثالثة اشهر، كنا زرت دورة لغة المانية مفتوحة 

، A1مجموعة مختلفة من االعمار ندرس المستوى
كان ذلك ممتعاً الني كنت اتعلم كل يوم شيء جديد 

ولكن في نفس الوقت كان ممالً بالنسبة لي الن 
 سرعة التعلم كانت جداً بطيئة.

 ، فيذهبت الى المدرسة 2016ايار   منبدايةً 
انضممت الى صف اللغة التحضيرية الذي  البداية

استمر الى مايقارب العام، الصف كان من 
 ،وسورية ،جنسيات و ثقافات مختلفة كردية

وافغانية. حينها تعلمنا فقط  ،البانيةو ،افريقيةو
والديانات  ،حاسوب ،رياضة ،رياضيات ،االلمانية

الموجودة في الصف. في البداية تكلمت فقط في 
متي ارادت ان اتوقف لاالنكليزية، ولكن مع الغة

بشكل  عن ذلك، ثم بدأت بعدها بتكلم االلمانية
 .صحيح

بعدها بدأت بمدرسة التغذية المختصة لمدة عامين. 
خططي في حياتي هي ان اتخرج من 

Realschule  ومن ثم آمل ان اتابع دراستي الى
. امنيتي هي ان اتمكن دائما من بنجاح الثانوية

الناس خاصةً الناس المريضة واالطفال،  العمل مع
 وربما يوماً ما استطيع دراسة الطب.
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 موفقیت

 مسیر من در زبان آلمانی
 از فاطمه صالحى

 
سه سال پیش، قبل از اینکه من به آلمان بیایم 

و بر عالوه  زبان انگلیسی را در مکتب)مدرسه(
در در دوره های آموزشی زبان انگلیسی آموختم. 

ابتدا من در آلمان به زبان انگلیسی صحبت می 
که این توقع زیادی نداشتم کردم. با وجود اینکه 

اما خیلی خوب از عهده کار را بتوانم انجام دهم 
و خانواده ام آن درامدم و خیلی خوب به خودم 

کمک کردم. خیلی چیزها را به زبان انگلیسی 
برنامه ریزی می کردم. در اولین کمپ پناهندگان 

زبان برای در دونایشنگن دوره یاد گیری 
مهاجران وجود نداشت. یک روز یک بانوی 

با او به سؤال کرد که آیا میتوانم م از من هموطن
همراهی داکتر بروم و در صحبت او را معاینه 

و گفتم این باعث کنم. من هم با کمال میل پذیرفتم 
من است که بتوانم به دیگران کمک خوشحالی 

زیادی از کنم. در جریان ویزیت شنیدم که تعداد 
از مردم به یک مترجم نیاز دارند به همین دلیل 

منشی داکتر پرسیدم که آیا من میتوانم به آنها در 
او هم با کمال میل بخش ترجمه کمک کنم. 

پیش از اینجا پذیرفت و گفت مترجم ما چند هفته 
در جریان این کار به جای دیگر منتقل شد. 

به زبان داوطلبانـه من هر روز کلمات زیادی را 
ی فرا مکه در جریان روز استفاده می شد  آلمانی

همراه با داکتر نام های بیماری های گرفتم. 
از زبان خودم دری به زبان انگلیسی و زیادی را 

در آنجا یک داکتر بود که فقط به آلمانی آموختم. 
شروع به زبان آلمانی تسلط داشت و بخاطر او 

یادگیری کلمات زیادی به زبان آلمانی کردم. اما 
هنوز تسلط کامل بر تکلم زبان آلمانی تا آن زمان 

بعد از چند ماه به موسینگن منتقل شدیم. نداشتم. 
این کار عالقه مرا جلب کرده بود از آنجایی که 

در موسینگن از کارمند اجتماعی که برای 
پناهندگان مشغول به کار بود پرسیدم که آیا 

به او کمک کنم. من به مدت سه ماه یک میتوانم 
ادگیری زبان را تعقیب کردم. آن دوره باز یدوره 

 یادگیری به سطح ابتدایی و یک صنف )کالس(
و برای من تدریسی مختلط از هر سنین بود 

بسیار دلچسپ و جالب بود زیرا هر روز چیزی 
. ولی همزمان خیلی خسته کننده جدید می آموختم

بود چون خیلی به آهستگی پیش می رفت. از ماه 
تم و حدود یک سال یا به مکتب رف 2016مای 

که مخلوطی از فرهنگ کمتر در کالس آمادگی 
کردی، عربی، ها و نژادهای مختلف از قبیل: 

زبان را فرا آفریقایی، آلبانیایی و افغانی بود 
گرفتم. در آن زمان به ما فقط زبان آلمانی، 

ریاضی، ورزش، کامپیوتر و مذاهب مختلف 
. در ابتدا به زبان انگلیسی صحبت تدریس می شد

می کردم اما معلم من خواست تا دیگر به زبان 
انگلیسی صحبت نکنم. از آنجا بود که من شروع 

بعد یک به صحبت کردن به زبان آلمانی کردم. 
دوره دوساله اقتصاد و تغذیه را شروع کردم. 

که اول بتوانم اهداف من در زندگی این است 
ا با موفقیت کسب کنم و بعد دیپلم متوسطه خود ر

ادامه بدهم. آرزویم در بتوانم تا فارغ التحصیلی 
اشخاص زندگی کمک به کودکان و به خصوص 

روزی در مریض است. شاید بتوانم در آینده 
 رشته طب معالجوی تحصیل کنم.
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کردی، عربی، ها و نژادهای مختلف از قبیل: 

زبان را فرا آفریقایی، آلبانیایی و افغانی بود 
گرفتم. در آن زمان به ما فقط زبان آلمانی، 

ریاضی، ورزش، کامپیوتر و مذاهب مختلف 
. در ابتدا به زبان انگلیسی صحبت تدریس می شد

می کردم اما معلم من خواست تا دیگر به زبان 
انگلیسی صحبت نکنم. از آنجا بود که من شروع 

بعد یک به صحبت کردن به زبان آلمانی کردم. 
دوره دوساله اقتصاد و تغذیه را شروع کردم. 

که اول بتوانم اهداف من در زندگی این است 
ا با موفقیت کسب کنم و بعد دیپلم متوسطه خود ر

ادامه بدهم. آرزویم در بتوانم تا فارغ التحصیلی 
اشخاص زندگی کمک به کودکان و به خصوص 

روزی در مریض است. شاید بتوانم در آینده 
 رشته طب معالجوی تحصیل کنم.

 موفقیت

 مسیر من در زبان آلمانی
 از فاطمه صالحى

 
سه سال پیش، قبل از اینکه من به آلمان بیایم 

و بر عالوه  زبان انگلیسی را در مکتب)مدرسه(
در در دوره های آموزشی زبان انگلیسی آموختم. 

ابتدا من در آلمان به زبان انگلیسی صحبت می 
که این توقع زیادی نداشتم کردم. با وجود اینکه 

اما خیلی خوب از عهده کار را بتوانم انجام دهم 
و خانواده ام آن درامدم و خیلی خوب به خودم 

کمک کردم. خیلی چیزها را به زبان انگلیسی 
برنامه ریزی می کردم. در اولین کمپ پناهندگان 

زبان برای در دونایشنگن دوره یاد گیری 
مهاجران وجود نداشت. یک روز یک بانوی 

با او به سؤال کرد که آیا میتوانم م از من هموطن
همراهی داکتر بروم و در صحبت او را معاینه 

و گفتم این باعث کنم. من هم با کمال میل پذیرفتم 
من است که بتوانم به دیگران کمک خوشحالی 

زیادی از کنم. در جریان ویزیت شنیدم که تعداد 
از مردم به یک مترجم نیاز دارند به همین دلیل 

منشی داکتر پرسیدم که آیا من میتوانم به آنها در 
او هم با کمال میل بخش ترجمه کمک کنم. 

پیش از اینجا پذیرفت و گفت مترجم ما چند هفته 
در جریان این کار به جای دیگر منتقل شد. 

به زبان داوطلبانـه من هر روز کلمات زیادی را 
ی فرا مکه در جریان روز استفاده می شد  آلمانی

همراه با داکتر نام های بیماری های گرفتم. 
از زبان خودم دری به زبان انگلیسی و زیادی را 

در آنجا یک داکتر بود که فقط به آلمانی آموختم. 
شروع به زبان آلمانی تسلط داشت و بخاطر او 

یادگیری کلمات زیادی به زبان آلمانی کردم. اما 
هنوز تسلط کامل بر تکلم زبان آلمانی تا آن زمان 

بعد از چند ماه به موسینگن منتقل شدیم. نداشتم. 
این کار عالقه مرا جلب کرده بود از آنجایی که 

در موسینگن از کارمند اجتماعی که برای 
پناهندگان مشغول به کار بود پرسیدم که آیا 

به او کمک کنم. من به مدت سه ماه یک میتوانم 
ادگیری زبان را تعقیب کردم. آن دوره باز یدوره 

 یادگیری به سطح ابتدایی و یک صنف )کالس(
و برای من تدریسی مختلط از هر سنین بود 
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Fatima Salehi möchte nach ihrem Abitur am liebsten Medizin studieren.
 Foto: Pixelio/S. Hofschläger.
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Muttersprache

Arabischunterricht für Kinder
Von Oula Mahfouz

Seit Oktober 2018 gibt es in Mössingen 
Arabischunterricht für Kinder. 13 syrische 
Kinder treffen sich dafür jeden Samstag 
von 9 bis 11 Uhr, um gemeinsam Arabisch 
zu lernen. Lehrerinnen sind Kamila Alali 
und Khadija Mahmoud, die schon in Syrien 
Sprachunterricht gegeben haben.
Die Idee kam auf, als ein paar arabische 
Frauen in Mössingen beklagten, dass ihre 
Kinder das Arabische vergessen oder noch 
gar nicht gelernt hatten. Kamila Alali nahm 
es in die Hand, einen Arabischunterricht für 
Kinder zu organisieren. Für einen geeigne-

Es ist sehr wichtig, dass 
Kinder ihre Muttersprache 
sprechen können!

ten Raum bat sie die Stadt Mössingen um 
Hilfe, die im alten Rathaus einen Raum zur 
Verfügung stellte.
Die Kinder kommen aus Mössingen, Of-
terdingen und Talheim und sind zwischen 
6 und 12 Jahre alt. Sie lernen, die arabische 
Sprache zu sprechen, zu schreiben und zu 
lesen. Seit Oktober üben sie die 28 arabi-
schen Buchstaben und deren Formen, und 
sie lernen, wie sie Wörter von rechts nach 
links schreiben und lesen können.
Außerdem führen die Lehrerinnen mit den 
Kindern mündliche Dialoge, damit die Kin-
der ihre Gefühle auf Arabisch ausdrücken 
und die Sprache in ihrem alltäglichen Le-
ben benutzen können. Khadija meint, dass 
es wichtig sei, den Kindern Arabisch beizu-

bringen, denn dies sei ihre Muttersprache, 
die sie beibehalten sollten, auch wenn sie 
sehr gut und schnell eine andere Sprache 
lernen können.
Aus der Sicht von Khadija macht es Schwie-
rigkeiten, dass es keine Bücher gibt. Ein an-
deres Problem ist es, dass einige Kinder gar 
kein Arabisch mehr können, was die Kom-
munikation mit ihnen schwierig macht. 
Deshalb bittet Khadija die Eltern, mit ihren 
Kindern Arabisch zu sprechen. Sie findet es 
in Ordnung, wenn die Kinder miteinander 
Deutsch sprechen, aber die Eltern sollten 

mit ihren Kindern konsequent in ihrer Mut-
tersprache kommunizieren.
Eine Mutter meinte, dass es sehr wichtig 
sei, dass ihr Sohn wieder Arabisch lernt. 
Ihr siebenjähriges Kind war drei Jahre 
alt, als sie nach Deutschland kamen. Das 
Kind ging in den Kindergarten und lernte 
Deutsch .Die Mutter wollte, dass Ihr Sohn 
sehr schnell Deutsch lernt, deswegen er-
laubte sie ihm, zu Hause Deutsch zu spre-
chen. Die Folge war, dass er irgendwann 
das Arabische komplett vergessen hat. Da 
die Mutter nicht so gut Deutsch kann wie 
ihr Sohn, wurde die Kommunikation zwi-
schen ihnen schwierig.
Eine andere Mutter wünscht sich auch Ara-
bisch als Schulfach für arabische Kinder in 

der Schule, „denn egal, wie sehr wir uns 
als Mütter Mühe beim Lehren unserer Kin-
der geben, der Unterricht an den Schulen 
ist immer besser und nachhaltiger.“
Eine weitere Mutter sagt: „Als Syrer 
sind wir momentan überall auf der Welt 
zu finden. Durch die arabische Sprache 
können wir noch untereinander Kon-
takt haben.“ Es gibt auch Studien, die 
festgestellt haben, dass Kinder, die die 
Muttersprache sehr gut beherrschen, 
eine andere Sprache leichter erlernen. 
Die Kinder freuen sich auf den Arabisch- 

unterricht und es macht ihnen Spaß, Ara-
bisch zu lernen. „Ich will Arabisch können, 
da es meine Muttersprache ist, die ich lo-
gischerweise beherrschen muss“, meint die 
zehnjährige Sara. Manche Kinder finden es 
auch wichtig, Arabisch zu lernen, um den 
Koran und andere Bücher lesen können.
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 اللغة األم

 اللغة العربية لألطفالدرس 
 عال محفوظ

 
 وذلك لغة العربية لألطفاللبدأ في موسينغن درس 

 13 يلتقي حيث .)أكتوبر(رين األول في شهر تش
وحتى  9كل يوم سبت من الساعة سورياا  طفالا 

 عليم األطفاليقوم بت لتعلم اللغة العربية. 11الساعة 
 اللتان عملتا سابقاا كاملة العلي وخديجة محمود 

ت الفكرة جاءت عندما اشتك .بالتدريس في سوريا
 بعض األمهات من نسيان أطفالهن للغة العربية أو

لغتهم األم. أخذت كاملة  بعد اأنهم لم يتعلمو من
 هم،ل للغة العربية درسالعلي على عاتقها تنظيم 

يجاد مكان إلمدينة موسينغن  منطلبت المساعدة و
 مبنى المدينة بتقديم هذا المكان في، فقامت مناسب

 البلدية القديم.
 دنغن وتالهايماألطفال من موسينغن وأوفتريأتي 

ا. ويتعلمون القراءة  12 و 6وأعمارهم بين  عاما
يتعلم األطفال  .والكتابة والمحادثة باللغة العربية

 كما أنهم يتعلمون كيفية كتابة األحرف العربية
على عكس  الكلمات من اليمين إلى اليسار وقراءة

جري المعلمات ت  . باإلضافة إلى ذلك اللغة األلمانية
ليتمكنوا من التعبير عن  وحواراتمعهن أحاديث 

ليتمكنوا أيضاا من هم باللغة العربية ومشاعر
 .في حياتهم اليوميةدام هذه اللغة استخ

ذكرت خديجة أنه من المهم جداا أن يحافظ األطفال 
لغة أخرى بشكل لو تعلموا حتى  اللغة العربية على

 .ألن العربية هي لغتهم األم جيد وسريع
المصاعب التي تواجه هذا الدرس من وجهة نظر 

. المشكلة ومنهاج محدد خديجة عدم توفر كتب
األطفال التحدث  بعض لم يعد بمقدور هأناألخرى 

صعباا باللغة العربية مما يجعل التواصل معهم 
أن يتحدثوا  ل. لهذا رجت خديجة األهالشيءبعض 

 ال ضيره ، وهي ترى أنلغة العربيةمع أبنائهم بال
تحدث األطفال مع بعضهم باللغة األلمانية من 

 لدان مع أبنائهمالوا واصلولكن من المهم أن يت
 باللغة العربية.
يتعلم ابنها ترى أنه من المهم أن إحدى األمهات 

فابنها البالغ من العمر  اللغة العربية مرة أخرى.
عندما وصل  من عمره سبعة أعوام كان في الثالثة

ذهب إلى الروضة وبدأ إلى ألمانيا. هذا الطفل 
أن يتعلم ابنها بتعلم اللغة األلمانية، األم أرادت 

اللغة األلمانية بسرعة لذلك سمحت له أن يتحدث 
، النتيجة كانت أنه في وقت ما بها داخل المنزل

وألن األم ال تتقن  ،ة العربية بشكل كاملنسي اللغ
أصبح التواصل ما يتقنها ابنها اللغة األلمانية ك

 .يءبينهما صعباا بعض الش
في تم تدريس اللغة العربية أم أخرى تمنت أن ي

أطفالنا فإن المدارس "مهما بذلنا من جهد لتدريس 
 ".هو دائماا أفضلالتدريس في المدارس 

الشعب السوري " :إحدى األمهات ذكرت أيضاا 
 العالم في الوقت الحالي في كل مكان في موجود
لبقاء على امن مكننا تاللغة العربية و ، أجمع

. كما أن هناك دراسة تواصل مع بعضنا البعض
األطفال الذين يتقنون لغتهم األم تؤكد أن 

 ".أكبر خرى بسهولةاأل اتإتقان اللغيستطيعون 
" أريد تعلم  العربيةاللغة  تعلميستمتعون ب األطفال

لغتي األم ومن الطبيعي أن اللغة العربية ألنها 
 أعوام. ةقنها" قالت سارة ذات العشرأت

أنه من المهم أن يتعلموا اللغة يرون بعض األطفال 
 قراءة القرآن والكتب األخرى. من تمكنواليالعربية 
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 دنغن وتالهايماألطفال من موسينغن وأوفتريأتي 

ا. ويتعلمون القراءة  12 و 6وأعمارهم بين  عاما
يتعلم األطفال  .والكتابة والمحادثة باللغة العربية

 كما أنهم يتعلمون كيفية كتابة األحرف العربية
على عكس  الكلمات من اليمين إلى اليسار وقراءة

جري المعلمات ت  . باإلضافة إلى ذلك اللغة األلمانية
ليتمكنوا من التعبير عن  وحواراتمعهن أحاديث 

ليتمكنوا أيضاا من هم باللغة العربية ومشاعر
 .في حياتهم اليوميةدام هذه اللغة استخ

ذكرت خديجة أنه من المهم جداا أن يحافظ األطفال 
لغة أخرى بشكل لو تعلموا حتى  اللغة العربية على

 .ألن العربية هي لغتهم األم جيد وسريع
المصاعب التي تواجه هذا الدرس من وجهة نظر 

. المشكلة ومنهاج محدد خديجة عدم توفر كتب
األطفال التحدث  بعض لم يعد بمقدور هأناألخرى 

صعباا باللغة العربية مما يجعل التواصل معهم 
أن يتحدثوا  ل. لهذا رجت خديجة األهالشيءبعض 

 ال ضيره ، وهي ترى أنلغة العربيةمع أبنائهم بال
تحدث األطفال مع بعضهم باللغة األلمانية من 

 لدان مع أبنائهمالوا واصلولكن من المهم أن يت
 باللغة العربية.
يتعلم ابنها ترى أنه من المهم أن إحدى األمهات 

فابنها البالغ من العمر  اللغة العربية مرة أخرى.
عندما وصل  من عمره سبعة أعوام كان في الثالثة

ذهب إلى الروضة وبدأ إلى ألمانيا. هذا الطفل 
أن يتعلم ابنها بتعلم اللغة األلمانية، األم أرادت 

اللغة األلمانية بسرعة لذلك سمحت له أن يتحدث 
، النتيجة كانت أنه في وقت ما بها داخل المنزل

وألن األم ال تتقن  ،ة العربية بشكل كاملنسي اللغ
أصبح التواصل ما يتقنها ابنها اللغة األلمانية ك

 .يءبينهما صعباا بعض الش
في تم تدريس اللغة العربية أم أخرى تمنت أن ي

أطفالنا فإن المدارس "مهما بذلنا من جهد لتدريس 
 ".هو دائماا أفضلالتدريس في المدارس 

الشعب السوري " :إحدى األمهات ذكرت أيضاا 
 العالم في الوقت الحالي في كل مكان في موجود
لبقاء على امن مكننا تاللغة العربية و ، أجمع

. كما أن هناك دراسة تواصل مع بعضنا البعض
األطفال الذين يتقنون لغتهم األم تؤكد أن 

 ".أكبر خرى بسهولةاأل اتإتقان اللغيستطيعون 
" أريد تعلم  العربيةاللغة  تعلميستمتعون ب األطفال

لغتي األم ومن الطبيعي أن اللغة العربية ألنها 
 أعوام. ةقنها" قالت سارة ذات العشرأت

أنه من المهم أن يتعلموا اللغة يرون بعض األطفال 
 قراءة القرآن والكتب األخرى. من تمكنواليالعربية 

 
 اللغة األم

 اللغة العربية لألطفالدرس 
 عال محفوظ
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Im alten Rathaus von Mössingen findet der Arabischunterricht für Kinder statt.
 Foto: Pixelio/S. Hofschläger.
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Native tongue

Arabic classes for children
by Oula Mahfouz

Since October 2018 there is an Arabic lan-
guage class for children, held in Mössin-
gen. 13 Syrian children meet there every 
Saturday from 9 to 11 a.m. to learn Arabic 
together. Their teachers are Kamila Alali 
and Khadija Mahmoud, who gave langu-
age classes in Syria as well.
This idea came up when a group of Arab 
women in Mössingen complained about 
their children forgetting Arabic or not even 
learning it at all. Kamila Alali took it upon 
herself  to organize an Arabic class for chil-
dren. In order to … an adequate teaching 

It is very important, that 
children could master their 
native tongue!

facility, she reached out to the City of Mös-
singen, which provided her with a room in 
the old municipality building.
The children attending the class are coming 
from Ofterdingen, Talheim and Mössingen 
and are between 6 and 12 years old. They 
learn to speak, read and write the Arabic 
language. They have been practicing the 
forms of the Arabic letters and how to read 
and write from right to left since October. 
Moreover, the teachers involve the child-
ren oral dialogues, so that they can learn 
how to express their feelings in the langu-
age and use it in a daily fashion.

Khadija says, that the children learning 
Arabic is a good thing, since it is their na-
tive tongue and they should maintain it, 
even while they’re learning another langu-
age in a quick and effective way.
In Khadija’s opinion, the absence of good 
books is a big issue. Another problem is 
that the children’s abilities in Arabic are al-
most non-existent, which makes commu-
nicating with them quite difficult. Khadija 
thus urges parents to speak Arabic with 
their children. For her, children speaking 
German among themselves is not a prob-

lem at all, but parents should communica-
te in Arabic with their children.
One mother emphasized the importance of 
her son learning Arabic again. Her child of 
seven years was only three years old when 
they arrived in Germany. Her boy attended 
kinder garden and began to learn German. 
Since she wanted him to learn fast, she al-
lowed him to speak German at home as 
well. As a consequence, he forgot how to 
speak Arabic properly. Since she herself 
did not know German that well, their com-
munication became very difficult.
Another mother expresses her wish for 

Arabic to be part of the Arabic children’s 
school curriculum, since “no matters the 
lengths we mothers go to, the education 
in school will always be of better quality 
and more long-lasting.”
A third mother joins in and adds, that “as 
Syrians, we are scattered all over the wor-
ld right now and the Arabic language is 
our only means to stay in contact with one 
another.” Studies have shown that child-
ren who have a good knowledge of their 
native tongue are able to learn additional 
languages more effectively.

The children are looking forward to the 
Arabic classes and they have fun learning. 
“I want to learn Arabic, since it is my mo-
ther tongue and I naturally have to know 
it”, replies ten year old Zahra. Some chil-
dren also find learning Arabic important, 
in order to be able to read the Quran and 
other books.
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 زبان مادری

 کالس زبان عربی برای بچه ها
 از اوال محفوظ

 
در موسینگن کالس زبان عربی  ۲۰۱۸از سال 

سیزده بچه هایی که . برای بچه ها وجود دارد
اهل سوریه هستند شنبه ها از ساعت نه تا یازده 

برای یادگرفتن زبان عربی همدیگر را دیدار 
العلی که معلمان خدیجه محمود و کمیال  .میکنند

این ایده از  در سوریه زبان تدریس میکردند
آمد که این دو خانوم از اینکه  وجودزمانی به 

بچه هایشان زبان عربی را فراموش کرده اند یا 
کمیال العلی  .اصال یاد نگرفته اند اعتراض کردند

یک کالس را برای بچه ها سازماندهی میکند او 
قاضای برای یکجای مناسب از شتر موسینگن ت

کمک کرده بود که این مکان در شهرداری قدیمی 
بچه ها از شهر های موسینگن . قرار دارد

 ۶،افتادینگن ،تال هایم می آیند و در رده ی سنی 
آنها عربی یاد میگیرند تا . سال هستند ۱۲تا 

از  بتوانند عربی بنویسیند بخوانند وصحبت کنند
 حروف به عالوه شکلشان ۲۸آنها  ۲۰۱۹اکتبر 

و اینکه چطور باید حروف را از  یاد میگیرند
عالوه بر این  راست به چپ بنویسند و بخوانند

معلمان صحبت کردن به صورت گفتگویی را به 
که بچه ها احساساتشان را به  آنها یاد میدهند

عربی بیان کنند و بتوانند در زندگی روزمره 
خدیجه فکر میکند . شان از این زبان استفاده کنند

خیلی مهم است که بچه ها را کمک کنیم  این
زبان مادریشان را یاد بگیرند در این صورت 

آنها بهتر میتوانند دیگر زبان ها را سریع تر یاد 
از نظر خدیجه خیلی سخت است که  بگیریند

مشکل بعدی این است  کتاب در دسترس ندارند
که بعضی از بچه ها عربی را فراموش کرده اند 

 کردن با آنها را سخت میکنداین مسئله صحبت 
به این دلیل خدیجه از والدین خواهش میکند که با 

این مشکلی ندارد که بچه  بچه عربی صحبت کنند
ها با هم آلمانی صحبت کنند ولی والدین باید با 

یک  آنها استوار به زبان مادری صحبت کنند
مادری بر این نظر است که خیلی خوب است که 

پسرش سه سال . اد بگیردپسرش دوباره عربی ی
داشته که آنها به آلمان آمدند او به مهد کودک 

میرفت مادرش میخواست که او زبان آلمانی را 
سریع یاد بگیرد برای همین به او اجازه داد که 
در خانه هم به زبان آلمانی صحبت کندبه مرور 

االن در  زمان زبان عربی را فراموش کرد
ادرش مثل او صحبت کردن مشکل دارند چون م

مادری ارزو دارد  .خوب آلمانی صحبت نمیکند
 که بچه ها در مدرسه زبان عربی را یاد بگیرند
این مسئله زیاد مهم نیست که ما چقدر زحمت 

بکشیم تا بچه ها عربی یاد بگیریند چون چیزی 
که در مدرسه یاد میگیرند خیلی بهتر و ماندنی 

مادری میگوید:در حال حاضر ما  .تر است
سوریه ای ها همه جا هستیم و به کمک زبان 

پژوهش  عربی میتوانیم با هم در ارتباط باشیم
علمی وجود دارد که نشان میدهد بچه های که بر 

زبان مادریشان تسلط دارند راحت تر زبان 
بچه ها خیلی خوشحال  دیگری را یاد میگیرند

و از  هستند که کالس زبان عربی شرکت میکنند
 .گرفتن لذت میبرند عربی یاد
ده ساله میگوید:من میخواهم عربی یاد  یك كودك

بگیرم چون زبان مادریم است و این منطقی 
 هستش که من بر زبان مادری ام مسلط باشم

برخی از بچه ها هم عربی یاد گرفتن را مهم .
میدانند برای اینکه بتوانند قرآن و دیگر کتاب 

ت زبان بچه ها میباس: نقل قول هارا بخوانند
 .مادریشان را بلد باشند
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ده ساله میگوید:من میخواهم عربی یاد  یك كودك

بگیرم چون زبان مادریم است و این منطقی 
 هستش که من بر زبان مادری ام مسلط باشم

برخی از بچه ها هم عربی یاد گرفتن را مهم .
میدانند برای اینکه بتوانند قرآن و دیگر کتاب 

ت زبان بچه ها میباس: نقل قول هارا بخوانند
 .مادریشان را بلد باشند

 زبان مادری

 کالس زبان عربی برای بچه ها
 از اوال محفوظ
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Die Kinder lernen Schrift und Aussprache der arabischen Sprache.
 Foto: Pixelio/Dieter Schütz.
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