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مشاوره و حمایت
مشاوره آموزشی «صندوق ضامنت مدرسۀ عالی» ( )GF-Hبرنام های
رسارسی در آملان است که در چارچوب آن به پناهجویانِ فارغ التحصیل دوره
متوسطه ,شاغلین به تحصیل و همچنین فارغ التحصیالن مدارس عالی مشاوره
ارایه م یشود.
ما از طریق مشاوره به شام کمک م یکنیم تا بتوانید مسیر تحصیالت عالی
خود را در آملان ،در کوتاهترین مدت طی کنید.
مشاورۀ آموزشی  GF-Hمشاوره ای منحرص به فرد و مرشوح در زمینۀ امکانات
کسب مدرک تحصیلی و تخصص در آملان است و از شام در جهت برنام هریزی
و توسعه روند تحصیلیتان حامیت م یکند .ما در این چارچوب و با در نظر
گرفنت سطح معلومات و مدارک شام ،در صدد یافنت راهی مناسب و موثر ب رای
رسیدن به اهداف تحصیلی شام خواهیم بود .ما شام را در ف رایند اخذ پذیرش
حامیت م یکنیم ,به شام در زمینۀ امکانات تامین مالی مشاوره م یدهیم
و نامزدهای واجد رشایط را در این برنامۀ حامیتی ،طبق خط مشی صندوق
ضامنت ( ،)RL-GF-Hم یپذیریم.
هدف ما این است که شام را به بهرتین نحو ب رای گامنهادن در مسیر
تحصیالت عالی آماده کنیم .بخش اصلی مشاوره شامل موارد زیر است:
•ارزیابی مدارک تحصیلی کنونی
•ارزیابی نیازمندیهای زبان

•اشاره به:

•امکانات تحصیالت دبییرستانی جهت کسب دیپلم
•روشهای ورود به مدارس عالی
•عرضه رشته های تحصیلی و
•امکانات حامیتی (مانند کمک هزینه تحصیلی ,بورس و غیره)

•پشتیبانی در:

•انتخاب رشته تحصیلی و شغلی
•ف رایند ارزیابی و اخذ پذیرش

پناهجویان ,آملان یهای مهاجر از کشورهای دیگ ر ،یهودیان مهاجر و هم رسان
این اف راد که پس از آنها به آملان مهاجرت کرده اند (سن زیر  30سال) طبق

خط مشی صندوق ضامنت ( )RL-GF-Hجهت حامیت مد نظر ق رار م یگیرند.
هدف از این حامیت ،آغاز و یا ادامۀ تحصیالت عالی است .شام می توانید
با م راجعه به وبسایت صندوق و یا از طریق لینک زیر ثبت نام کرده و
درخواست حامیت خود را ب رای ما ارسال کنید:
https://www.bildungsberatung-gfh.de/wde/kontakt/OnlineAnmeldung_Antrag.php

پذیرش در برنامۀ حامیتی طبق  RL-GF-Hدر یکی از  22محل مشاورۀ ما
و یا در نزدیک به  100مکان مشاوره سیار صورت م یگیرد .در این مکانها
قابلیت متقاضیان و رعایت رشوط قانونی بررسی می شوند.
رشوط قانونی از این قبیل هستند:
گواهی اقامت طبق قانون آوارگان (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) .هم رسان اف رادی که در باال قید شدهاند ،موظف به ارائه
مدرکی دال بر ازدواج قبل از ف رار/ورود به آملان هستند.
رعایت یک مهلت 2سالۀ تقاضا از بدو ورود (مشاورهجویانی که وضعیت
به رسمیت شناخنت پناهندگی آنها از نظر زمانی با تاخیر روبرو شده است,
م یتوانند تا یک سال پس از زمان به رسمیت شناخنت ،تقاضای خود را به ما
ارایه کنند) .مدت حامیت معموالً بعد از  30ماه آموزشی به پایان م یرسد.
کالسهای زبان و کالسهایی که ورود به دانشگاهها و مدارس عالی را
امکانپذیر می کنند ،جزء مهمرتین اقدامات حامیتی م یباشند .پرداخت
حامیت مالی توسط بنیاد  Otto Benecke e. V.انجام م یشود.
حامیت های مالی طبق RL-GF-H
•هزینه کالسها ,تنها در صورتی که جزء اقدامات آموزشی مدارس
نباشند ،چ را که هزینه این گونه اقدامات بعهده ایال تها است.
•هزینه وسایل آموزشی (مبلغ ثابت  30یورو)
•هزینه رفت و آمد در /به محل آموزش و همچنین رفت و برگشت در زمان
آغاز و پایان یک کالس

•هزینه نیازهای ویژہ (بعنوان مثال :بیمه درمانی ,ترجم هها,
گواه یها ,ب ه رسمیت شناخنت کارنام هها و غیره)
•تامین معیشت (مایحتاج روزمره تا سقف  399یورو .مبلغ ثابت ،در
صورتی که سکونت نزد والدین امکانپذیر نباشد)*
•هزینه مسکن (حداکرث  250یورو)

•کالسهای تقویتی در صورت لزوم

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