Bir Gençlik Uyum Kursunu Nasıl Bulurum?
Dersler dil eğitim kurumları tarafından verilmektedir. Hak
sahibi belgenizle birlikte bölgenizdeki dil kurslarının bir
listesi de verilecektir. Her zaman direkt olarak bir gençlik
uyum kursunu arayınız!
Kurs Ücreti Ne Kadardır?
Geç göçen bayan ve baylar bedava katılım hakkına sahiptir.
Daha fazla bilgi almak ve danışmak için

Entegrasyon kursunun başarıyla tamamlanması durumunda katılım ücretin yarısı Federal Kurum tarafından geri
ödenebilir. Kursa ulaşım masraflarının da belirli koşullarda
ödenmesi mümkündür.

Nereden Danışmanlık Alabilirim?

Masraflar ve koşullar konusunda bir kurs kurumundan veya
Gençlik Göçmen Kurumundan detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Şehrinizde yada belediyenizdeki Gençlik göçmenlik hizmetleri (JMD) göç etmiş aileleriden gelen 12 ila 27 yaş arasındaki genç insanlara danışmanlık ve rehberlik hizmetleri
sunmaktadır. Gençlik Göçmen Kurumunun danışmanlarını
da kurslar esnasında tanıyacaksınız.
JMD size sadece bireysel danışmanlık değil, daha değişik
destek imkanları ve grup fırsatları da sağlar.
Bu konuda daha fazla bilgi için:
www.jugendmigrationsdienste.de sitesine
başvurabilirsiniz.
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Yabancı bayanlar ve baylar ders saati karşılığı bir Euro katkı
payı öderler. Özel şartlarda, özellikle İşsizlik Parası II
alındığında veya Geçim Desteği verildiğinde (SGB XII)
Federal Göçmen ve Sığınmacılar Kurumuna başvurarak
masraftan muaf tutulması istenebilir.

www.integration-in-deutschland.de

toplu taşıma araçlarında veya alışveriş ederken konuşmak,
telefon etmek, form doldurmak veya sağlık sigortası
hakkında bilgi edinmek gibi değişik durumlarda okuma,
yazma, anlama ve konuşma üzerinde alıştırma ve etüdler
yapacaksınız.

Gençlik Uyum Kursları
Sayesinde Şansınız Açılır
Gençlik Uyum Kursu Nedir?
Gençlik Uyum Kursu genç, okula devam mecburiyetinde
olmayan, 27 yaş altındaki, çok az Almanca bilen veya hiç
bilmeyen, Almanya’da ilkokul sonrası eğitimine devam
etmek veya bir mesleki eğitim programına katılmak isteyen
bayan ve bay göçmenler için yaratılan bir fırsattır. 900 ders
saatlik bir dil kursundan ve 45 ders saatlik bir oryantasyon
kursundan oluşmaktadır. Her bir ders 45 dakika sürer.
Gerek dil kursunu gerekse oryantasyon kursunu tüm eyaletlerde aynı olan bir bitirme sınavıyla sonuçlandıracaksınız.
‚Göçmenler için Almanca-Testi (A2-B1)’ ile A2 dil seviyesini
ve yüksek dil seviyesi olan B1’i belgeleyebileceksiniz. Size
ulaşılmış olan konuşma seviyesinin de içinde belgelenmiş
olan bir sertifika verilecektir. Gençlik uyum kursuna başarılı
bir katılım ile aynı zamanda yerleşim izni almak için
gereken önemli bir ön koşulu da yerine getirecek ve daha
erken bir tarihte vatandaşlık hakkı elde edeceksiniz.
Gençlik Uyum Kursunda Neler Öğrenirim?
Dil Kursunda...
…Almanya’daki günlük hayatın her yönünde iletişim
kurmayı öğrenirsiniz. İlişki kurmak, dost ve komşularla,

Bunların dışında yaşam durumunuz hakkında somut
bilgiler edinirsiniz. Almanya’daki okul sistemi ve sınavlar,
mesleki ve yüksek eğitim, iş piyasası, boş vaktinizi değerlendirmeniz için öneriler, aile ilişkileri, uyuşmazlık ve şiddet
sorunları ile başa çıkmak ve daha birçok şey. Asıl konu sizin
Almanya’daki geleceğinizdir.
Oryantasyon Kursunda…
…Almanya’daki yasalar ve siyaset, kültür, tarih ve değerler
hakkındaki en önemli hususlarda önemli bilgiler edineceksiniz. Bu kursta özgürlük, tolerans ve eşitlik kavramlarının
hangi anlama geldiği ve bu ülkenin yurttaşlarının ne gibi
hak ve yükümlülüklere sahip oldukları açıklanmaktadır.

Gençlik Uyum Kurslarına Kimler Katılabilir?
Okula devam mecburiyetiniz yoksa, kurs başlangıcında 27
yaşınızı bitirmediniz ise ve şu anda her hangi bir okul ya da
eğitim kurumuna devam etmiyorsanız, siz de katılabilirsiniz.
Katılım için önkoşul bir Katılım Hakkı Belgesidir.
Katılım hakkına sahip olmak için:
01.01.2005 tarihinden sonra ilk kez bir oturma izni alan
ve devamlı olarak Almanya’da yaşayan yabancı bayanlar
ve baylar. Bunlar, hak sahibi belgesini Yabancılar Kurumundan alacaklardır.
01.01.2005 tarihinden sonra ülkeye gelen ve 01.01.2005
tarihinden önce Sosyal Haklar Kanununa (SGB III) göre
bir dil kursuna katılmayan, geç göçen bayanlar ve baylar.
Bunlar, hak sahibi belgesini Federal İdari Kurumundan
(BVA) alacaklardır.

Gençlik Uyum Kursu Bana Hangi Avantajları Sağlar?

Diğer gençlerle bir arada öğrenim görmek keyif verir.
Katılımcılar benzeri konularla ilgilenir ve deneyimlerini
paylaşabilirler.
Bir grup 10-15 kişiden oluşur ve genel uyum kursundan daha
ufaktır. Yoğun ders aşamalarında aynı anda iki öğretmen
hazır bulunacaktır. Dil dersleri bilgisayarda da verilecek ve
küçük gruplar halinde, ortak projeler üzerinde bağımsız olarak çalışabileceksiniz. Firmalara yerinde ziyaretlerin yapılması kurs programına dahildir. Hatta staj bile yapabilirsiniz.
Kurs süresince değişik danışmanlık kuruluşlarını ve
danışmanlarını yakından tanıyacak ve onlarla her zaman
konuşabileceksiniz. Mektup ve iş başvurusu yazmayı
öğrenecek ve firmalarla ilk ilişkileri kurabileceksiniz.
Bununla birlikte eğitim ve iş için hazır olacaksınız.

Boş kurs yeri olması durumunda aşağıdaki kişiler de katılabilirler:
Avrupa Birliği vatandaşları, uzun zamandır ve yasal olarak
Almanya‘da yaşayan yabancılar ve de yeterli dil bilgisine
sahip olmayan Alman vatandaşları. Katılım için Federal
Göçmen ve Sığınmacılar Kurumuna başvurabilirsiniz.

