
 

 

 

اين قانون با هدف ادغام اجتماعى هر چه سريع و يكپارچگى اجتماعى تصويب شد قانون جديد ادغام ٢٠١٧ جوالى٩در تاريخ

اين قانون بر اساس تقاضاى حقوق و مسئوليت شده است پايه گذاری  و يا اتباع کشورهای ثالث پناهندگان موقت و  پناهندگان دائم

، تا اقداماتى جهت ارائه ى خدماتى دانددولت اتريش خود را پايبند مى  ديگر از طرفىهاى شهروندى پايه گذارى شده است

سازى اجتماعى براى مهاجرين به عمل آورد و از سوى ديگر مهاجرين خود را براى حضور فعال در  هو يكپارچ ادغامبراى

 .انجام صحيح اقدامات دولتى جهت يكپارچه سازى متعهد مى كنند
 

پناهندگان موقت و  پناهندگان دائم  تريعادغام اجتماعى هر چه سردر جهت  قدامات انجام شدہا

موزشی آدر حوزه های آموزش زبان المانی و شرکت در دوره های  با هدف یادگیری  اجتماعى قانون ادغام و یکپارچگی 
سال سن دارند  ۱۵که بیشتر از  پناهندگان موقت و  پناهندگان دائم طرح شده و شامل تمامیارزشها و جہت یابی در کشور اتریش 

 . گردیده استبه ایشان اعطا  ۲۰۱۴دسامبر  ۳۱پس از تاریخ ایشان  پناهندگیو 
 

می باشداجباری  پناهندگان موقت و  پناهندگان دائمانجام این قوانین برای کلیه ی  ، بر این أساس

ادغام و يکپارچگی اجتماعی برای پناهندگان موقت و پناهندگان دائمقانون  تعهدنامهامضای ۱

حقوق و ارزش های نظام شهروندی و اجتماعی اتريش و از با امضای اين تعهدنامه شما خود را از يک سو موظف به احترام به 

می کنيدداده می شود، ئه  که به شما ارادوره های آموزشی کالس آلمانی، حضور فعال و اتمام و سوی ديگر متعهد به شرکت

دورہ های ذيلو تکمیل  حضور، رکت کاملشام۲

دورہ های اموزشی ارزشها و جهت يابی در اتريش 

میز در آن اساسی، و قوانین همزیستی مسالمت صول و قانواتريش و تمامی ا موزشی جهت آشنايی با نظام دموکراسیدوره ی آاين 

الزامی می باشد.مراکز  در این ههشت ساعتاتریش می باشد. شرکت در این دوره ی آموزشی 

 در سطح  آلمانی موزشی کالسآدورہ های

طول اين  در .موم قرار می دهدکالس های الزم را در اختيار ع ،مراکز ادغام اتريش با همکاری ارايه دهندگان دوره های آموزشی

باشدکت در کالس های آلمانی الزامی ميشراتريش پرداخته می شوديابی در  و جهتدوره هم دقيق تر به موضوع ارزش گذاری 

دورہ های اموزشی کالس آلمانی در سطح    

 (ی )اداره ی كارياب  آلمانی در سطح زبان اتمام دوره از پس برای افراد ذکر شده دارای مدرک کالس زبان آلمانی 

و  کردن صحبتکرده، و اين افراد در اين کالس های آلمانی مهارت  رائه ارا   دوره های اموزشی کالس آلمانی در سطح

در طول اين دوره هم دقيق تر به موضوع ارزش گذاری و جهت .ياد می گيرند در آتريش استفاده از لغات مربوط به زبان کاری را

.شرکت دراين کالس های آلمانی نيز الزامی می باشد. اتريش پرداخته می شوديابی در 

 ون جدیدقان درباره اطالعات
 و یکپارچگی اجتماعیادغام 

 می باشد. دائم پناهندگان ی اجتماعی برای پناهندگان موقت وادغام و یکپارچگدرباره  قانون این



 

ورت عدم انجام قوانین ادغام و يکپارچگی اجتماعیدر صاقب پیشبینی شدہ عو

فعال حضور  ووره ها شرکت در يکی از د و پناهندگان دائم يکی از وظايف ذکر شده خود را جدی نگرفته اگر پناهندگان موقت و

تمامی  کمکهای مالی در نظر گرفته شده است، از جمله، ، عواقبی برای ايشان ندنو يا کالس های خود را به اتمام نرسا دنباش هنداشت

د شد.هحذف خوا زندگی از ايشانی کمترين هزينه ی مورد نياز برای  هر استان برا با توجه به قوانيندولت

برای پناهندگان موقت و  پناهندگان دائمفرايند ادغام و يکپارچه سازی اجتماعی 

به يکی از  ۶٧ هدگی مادبنا بر قانون پناهن خود بالفاصله پس از دريافت جواب مثبت پناهندگی دائم يا موقت هستيد شما موظف

قانون ارهء قانون ادغام و يکپارچگی اجتماعی را امضاء و يک وقت برای مشاوره در بادغام مراجعه کرده و تعهد نامه زمراک

مشخص شده و همچنين اطالعات الزم يابی ارزش ها و جهت وزشدوره آم برای شما يک وقت برای ادغام و يکپارچگی بگيريد

 ارايه کالس آلمانی ( موظف به اداره کاریابی ) پس از اخذ کالس آلمانی به شما داده می شودبرای کالس آلمانی 

برای شما می باشد.

جتماعیاتماس و ارتباط  با مراکز فرايند ادغام و يکپارچه سازیمحل 

به سايتبرای اطالعات بيشتر با خدمات سازمان ادغام و يکپارچه سازی اجتماعی 

 مراجعه کنيد

 
پذيرفته شده است، موظفند بالفاصله پس از دريافت جواب مثبت پناهندگی دائم يا موقت خود به انها بيگانگان، کسانی که  پناهندگان موقت و پناهندگان دائم ١پاراگراف ۶٧ماده ی 

اين وظيفه بايد بالفاصله پس از دريافت جواب مثبت يکی از مراکز ادغام در منطقه ی خود شخصا جهت دريافت کمک برای  فرايند ادغام و يکپارچه سازی اجتماعی مراجعه کنند

ودا موقت عملی شپناهندگی دائم ي


