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مشاوره و تشویق
مشاوره آموزشی «صندوق ضامنت مدرسۀ عالی» ( )GF-Hبرنامه ای
رستارسی در آملان میباشد که در چارچوب خط مشی صندوقهای ضامنتی در
حوزۀ مدارس عالی ( )RL-GF-Hبه مهاجرین فارغ التحصیل دوره متوسطه,
شاغلین به تحصیل و همچنین فارغ التحصیالن مدارس عالی مشاوره ارایه میکند.
ما مایلیم که از طریق مشاورت به شام کمک کنیم تا بتوانید راه پیرشفت
آکادمیک خود در آملان را در ارسع زمانی ممکن ادامه دهید.
مشاورۀ آموزشی  GF-Hبطور انف رادی و مرشوح در زمینۀ امکانات و عرضه های
مهارت و تخصص در آملان اطالعات در اختیار ق رار میدهد و مشرتک اً با شام
یک برنامۀ آموزشی را ط راحی مینامید .در این چارچوب سعی میکنیم که با
رعایت دانش کسب شده در کشور خود راه مناسب و موثر در ارتباط با هدف
آموزشی را ترسیم کنیم .ما شام را در ف رایند تقاضا حامیت میکنیم ,بشام در
زمینۀ امکانات تامین مالی آموزش مشاوره میدهیم و نامزدها ی واجد رشایط
را در برنامۀ تشویقی طبق  RL-GF-Hمیپذیریم.
هدف ما این است که شام را به نحو احسن ب رای راه آکادمیکی تان آماده
کنیم .بخش های اصلی مشاوره بق رار زیر میباشند:
•ارزشیابی مدارک تحصیلی کنونی
•راهنامیی در مورد نیازهای زبان

•اشاره به:

•امکانات تحصیل در مدرسه جهت کسب دیپلم دبیرستان
•روشهای ورود به مدارس عالی
•عرضه رشته های تحصیلی و
•امکانات تشویقی ( مانند کمک تحصیلی ,بورس و غیره)

•پشتیبانی در:

•انتخاب رشته تحصیلی و شغلی
•ف رایند ارزشیابی و پذیرش

پناهجویان ,آملانیهای مهاجر از کشورهای دیگر و یهودیهای مهاجر زیر
 30سال طبق خط مشی صندوق حوزۀ مدارس عالی ب رای تشویق مد نظر ق رار
میگیرند .هدف از تشویق آغاز و یا ادامۀ راه آکادمیک میباشد.
پذیرش در برنامۀ تشویقی طبق  RL-GF-Hدر یکی از  22محل مشاورۀ ما
صورت میگیرد .ما در آنجا قابلیت متقاضیان و رعایت معیارهای قانونی را
بررسی میکنیم .معیارهای قانونی مانند موارد زی ر:
گواهی دارابودن اقامت طبق قانون رانده شده گان (ماده های  4و  )7یا طبق
قانون اقامت ماده های  25.1 ، 23.4 ، 23.2 ، 23.1و ( 25.2در پیوند با
ماده های  3.1یا  4.1قانون پناهندگی).
رعایت یک مهلت  2سالۀ تقاضا از بدو ورود (پناهجویانی که وضعیت
برسمیت شناخنت آنها از نظر زمانی با تاخیر روبرو شده است ,میتوانند تا یک
سال پس از زمان برسمیت شناخنت ،تقاضای خود را به ما ارایه کنند) .مدت
تشویق معموالً بعد از  30ماه آموزشی ,حداکرث اما  60ماه بعد از ورود به
پایان میرسد.
کالسهای زبان ,کالسهای کسب دیپلم دبیرستان و همچنین اقدامات تطابقی
و کارآموزی ب رای فارغ التحصیالن دانشگاهی و دانش پژوهان جزو مهمرتین
اقدامات میباشند .پرداخت پول تشویق توسط بنیاد
 Otto Benecke e. V.انجام میشود.

تشویق های مالی طبق RL-GF-H

هزینه های کالسها ,تا جاییکه جزو اقدامات مدرسه ای نباشند ،توسط ایالتها
بعهده گرفته میشوند.

•یک مبلغ کلی بابت وسایل ف راگیری
•هزینه های ایاب و ذهاب (هزینه های تردد رضوری روزمره در /به

•هزینه نیازهای ویژه (بعنوان مثال هزینه های رضوری ب رای بیمه
درمانی ,ترجمه ها ,گواهی ها ,برسمیت شناخنت کارنامه ها و غیره)
•تامین معیشت ( مایحتاج اصلی بطور کلی در صورت سکونت نزد
والدین امکان پذیر نیست)*
•هزینه های سکونت (کمک مالی با سقف معین)

•تدریس رضوری تقویتی

* قیاس با ماده  13بند  1شامره  2قانون ارایۀ کمکهای تحصیلی
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