چه کسانی می توانند در دوره های کمک به پیشرفت زبان شرکت کنند:.
پناهندگان
 کلیه پناهجویانی که پس از  1آگوست  2019وارد شده اند * افراد متحمل نزدیک به بازار کار  ،به عنوان مثال افراد بیکار یا جوینده کار  ،افراد ثبت نام شده به عنوان کارآموز و درحال آموزش درشرکتها و کارخانه جات  ،افراد درحین اقدامات الزم برای آمادگی شغلی
(* در صورت عدم دسترسی به (BAMF
مهاجران
شهروندان اتحادیه اروپا

چه کسی مجاز به شرکت نیست؟
افرادی که مجازویا ملزوم به شرکت در یک دوره از  BAMFهستند
اشخاصی که منتظر به حکم بازگشت به کشورشان هستند.
افراد تحمل شده از :آلبانی  ،بوسنی  ،هرزگوین  ،کوزوو  ،مقدونیه  ،مونته نگرو  ،صربستان  ،سنگال و غنا
کودکان  ،جوانان و بزرگساالنی که هنوز در مدرسه تحصیل می کنند
افرادی که قبالً از سهمیه شرکت در دوره  BAMFاستفاده کرده اند

چه دوره های امکانپذیر است؟
دوره i. d. R. 300 UE
دوره های تمام یا نیمه وقت امکان پذیر است
مطالب مشابه دوره های  BAMFمیباشد
در صورت نیاز شرکت در کالسهای صبح  ،ظهر و یا بعد از ظهر ها امکان پذیر است
قالب های ویژه قابل تصور است  ،مانند دوره های آموزشی برای والدین و زنان

هزینه دوره چقدر میباشد؟
شرکت در دوره رایگان است
کتاب  ،دفترچه  ،مطالب یادگیری را باید خودتان پرداخت کنید
 بلیط به محل دوره را بخرید  50٪قابل استرداد است در صورتی که: مسیر آسان ≤  3کیلومتر -هزینه رفت و آمد میتواند بازپرداخت شود اگر:مسیر آسان ≤  3کیلومتر  -مسیر رفت مساوئ و یا بیشتر از  3کیلومتر باشد
  80٪در دوره حضور داشته باشید (صرف نظر از اینکه معذور یا غیر موجه باشید) از ارزان ترین روش مثال از طریق حمل و نقل عمومی استفاده کنید(وسیله نقلیه شخصي موتوری  ،فقط در صورت( درخواست کتبي)امکان پذیر است.

کدام قوانین را باید رعایت کنیم؟
به موقع و به طور منظم در کالسها شرکت شود
در صورت بیماری مدرسه را از طریق تلفن یا از طریق ایمیل قبل از شروع مدرسه مطلع کنید
به پزشک بروید و گواهی بیماری بیاورید (حتی اگر کودک بیمار باشد و نیاز به مراجعه به پزشک دارد)
بلیط خود را در یک مکان امن برای ارئه نگه دارید
کتب و جزوه های آموزشی را همراه داشته باشید  ،مزاحمت ایجاد نکنید.
در کالسها مشارکت و همکاری کرده  ،به دیگران احترام بگذارید

