Ungarisch

Információ az integrációs tanfolyamról bevándorlóknak
Ha Németországban szeretne élni, meg kell tanulnia németül.
Es fontos, ha munkát szeretne találni, ha kérelmeket kell kitöltenie, lakást keres, a gyermekeit
az iskolában segíteni szeretné vagy újabb embereket szeretne megismerni. Ezen kívül
Németországról ismereteket kell szereznie, például a történleméről, a kultúrájáról és a jogi
rendszeréről.
Mindezeket az integrációs tanfolyamon tanulja meg.
A Szövetségi Migrációs és Menekült Hivatal (BAMF) központi feladatai közé tartozik az
integrációs tanfolyamok szervezése, a jogosultsági nyomtatvány kiállítása, a tanfolyami díjak
átvállalása (legalább részben), az útazási költségek megtérítése, a minőségi standard
ellenőrzése. Ezeket a feladatokat Bayreuth térségében a BAMF regionális kordinátora, Röher
asszony végzi. Pontosabb információkat a következő internetes oldalon talál:
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/deutschlernen.
A tanácsadás a részvételi feltételekről és a helybeni kordináció Kurz úr által történik,
Jobcenter Bayreuth Stadt, Spinnereistr. 6/8, 95445 Bayreuth, Telefon: 00 49 921 151277-125
vagy e-mailen keresztül: eduard.kurz@jobcenter-ge.de.
A tanácsot a menekültek által végzett Mrs Minet a Foglalkoztatási Hivatal Bayreuth,
Casselmannstr. 6, 95444 Bayreuth Zi. 213, telefonszám 0921 / 887-236.
A felhatalmazott képzési központok segítenek Önnek szívesen a továbbiakban.
Néhány fontos információ a következő lépésekhez és az integrációs tanfolyamon való
részvételről, ha már egy jogosultsági nyomtatvánnyal rendelkezik:
Egy integrációs tanfolyamon való részvételnek a feltétele egy szintfelmérő teszt, hogy a
megfelelő tanfolyam legyen Önnek kiválasztva. A szintfelmérő teszt egy 30 perces írásbeli
részből és egy kb. 15 perces szóbeli interjúból áll. Ez a tesztelés kötelező. A tanár közli Önnel
a tesztelés végét. Csak ezután mehet el.
Az általános integrációs tanfolyam egy 600 tanórás nyelvtanfolyamból és egy orientációs
tanfolyamból (mint honosítási teszt) áll 100 tanórában. Ez körülbelül 7 hónapig tart. Az
általános integrációs tanfolyam mellett a kínálaton szerepelnek speciális integrációs
tanfolyamok szülőknek, fiataloknak, hölgyeknek és bevándorlóknak; akik még nem tudnak
elegendően írni, olvasni (képességfejlesztő tanfolyamok). A speciális integrációs tanfolyamok
max. 1000 tanóráig (kb. 11 hónap) tartanak. Az írástudatlanok az integrációs tanfolyamon
alfabetizálással max. 15 hónapig vehetnek részt.
Az integrációs nyelvtanfolyam több részből, modulból áll. Egy modul 100 tanórából áll (20
nap). A tanítási órák hétfőtől péntekig vagy 07.45 órától 12.00 óráig vagy 08.00 órától 12.15
óráig tartanak.
A tanfolyam végén van egy ingyenes B1-TELC-záróvizsga és az “Élet Németországban”
vizsga. Az oklevél "Integrációs tanfolyam” a munkakeresés mellett, a tartózkodási engedély
meghosszabbításánál vagy az állampolgársági honosításnál nagyon fontos.
Ha Ön a záróvizsgán nem megfelelő nyelvtudással B1 szinten rendelkezik, megismételheti a
nyelvtanfolyam haladó részét (a 3 utolsó modult / 300 tanóra) külön kérelemmel.
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Mindenki írásban lesz meghívva a szintfelmérő teszt időpontjáról és az integrációs tanfolyam
kezdetéről a felhatalmazott képzési központok által. Kérjük kísérje figyelemmel a
jelentkezési időpontokat.
Alapvetően minden résztvevőnek 195 €-t kell 100 tanóránként (modul) fizetni. Minden más
tanfolyami díjat a Szövetségi Migrációs és Menekült Hivatal (BAMF) áll.
Ha mind a kettő záróvizsgán sikeresen átment és a résztvételi jogosultsága és a záróvizsgák
között nem telt el több, mint két év, kérelmezheti a BAMF-tól az Ön által befizetett
tanfolyami díj 50 %-át.
Aki munkanélküli segélyben II / Hartz IV, lakbérhozzájárulásban, családi pótlékban,
diákhitelben (Bafög), sociális segélyben vagy más állami támogatásban részesül, nem kell a
tanfolyamért semmit sem fizetnie. Nekik a Szövetségi Migrációs és Menekült Hivatal
(BAMF) áll a tanfolyammal kapcsolatos minden költséget.
A tanfolyam költségei alóli mentességi kérelmet időben, az integrációs tanfolyam előtt a
Szövetségi Migrációs és Menekült Hivatalnál (BAMF) kell benyújtani: Regionalstelle
Zirndorf, Referat M 1, Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf. A képzési központok
segítenek Önnek szívesen.
Az Ön kötelessége a tanfolyamon való részvétel, a tanórán való aktív tanulás. Ha nem tud az
órán részt venni, a képzési központot értesítenie kell és orvosi igazolást kell a
munkaképtelenségről benyújtania. Ha el kezd dolgozni vagy elköltözik, rögtön értesítenie kell
a képzési központot. Ez kötelességük a munkanélküli segélyben (Hartz IV) részesülőknek, de
ez minden résztvevőnek az integrációs megegyezésben le lesz írásban fektetve.
Aki megszegi a szabályokat, figyelmeztetésben részesül; a 2. figyelmeztetéssel kizárják a
tanfolyamból. Egyúttal a munkanélküli segélyben részesülőknek 3 hónapon keresztül a
munkanélküli segélyt 30%- kal, 60%-kal vagy 100%-kal csökkentik.
Mentességet az integrációs tanfolyamról csak a társadalombiztosítónál bejelentett
munkavállalással lehet kapni bizonyos feltételek mellett.
Az integrációs tanfolyam kezdetekor mindenkinek szótárat, kézi szótárat vagy egy
fordítógépet kell vennie (ezt mindenkinek magának kell fizetni). Ezen túl minden kérvényt és
iratot a képzési központ kérésére fel kell mutatni.
Ha a 195 € önrészesedés alól mentesítést kapott és a lakása illetve a nyelviskola közötti
távolság minimum 3 km, a Szövetségi Migrációs és Menekült Hivatal (BAMF) kifizeti Önnek
az útiköltséget. Az útiköltség kifizetése a képzési központon keresztül történik.
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