Việc tham gia khóa học hội nhập tốn bao
nhiêu?

Cuối khóa học tiếng Đức cơ bản sẽ có một bài thi thử.
Trong khóa học tiếng Đức nâng cao tiếp theo, vốn
tiếng Đức sẽ được mở rộng và làm việc với các chủ đề
mới. Để quý vị chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Đức tổng kết,
ngay trước khi kết thúc khóa học tiếng Đức nâng cao
sẽ có một bài thi thử. Kết quả của bài thi thử này sẽ
giúp quý vị đánh giá vốn ngôn ngữ của mình.

Cộng hòa liên bang Đức sẽ tài trợ phần lớn học phí
cho các khóa học hội nhập. Học viên chỉ có nhiệm vụ
là đóng lệ phí cho mỗi tiết học 1,20 Euro (góp phí).
Mỗi khóa học bao gồm 100 tiết, trong đó, học viên
chỉ đóng lệ phí 120,00 Euro trực tiếp cho cơ quan tổ
chức khóa học vào mỗi đầu khóa.

Sau khóa học tiếng Đức là khóa học định hướng với
60 giờ học. Nếu đã có đủ vốn tiếng Đức, quý vị có thể
tham dự khóa học định hướng mà không cần tham dự
trước khóa học tiếng Đức.
Vào cuối khóa học, quí vị phải làm bài thi tổng kết,
cuộc thi gồm hai phần. Phần thứ nhất, kiểm tra khả
năng nói và viết tiếng Đức của học viên xem có đủ
chỉ tiêu không, phần thứ hai, học viên sẽ được hỏi về
những gì đã tiếp thu trong khóa học định hướng.
Học viên có thể tham gia miễn phí cuộc thi tổng kết
này. Một khi đậu cả hai cuộc thi, học viên sẽ được
cấp chứng chỉ „Khóa học hội nhập“.
Nếu trong bài thi tổng kết, quý vị không chứng minh
đủ khả năng tiếng Đức (trình độ B1), quý vị có thể học
lại khóa học tiếng Đức nâng cao (300 giờ). Quý vị làm
đơn tại văn phòng khu vực của cục liên bang về di trú
và người tị nạn. Khi đó bài thi tổng kết cho lần học lại
này sẽ được miễn phí.

Với một số điều kiện nhất định, quý vị có thể được
miễn đóng học phí phụ góp. Đó là trường hợp quý vị
hưởng trợ cấp thất nghiệp II hoặc hưởng trợ cấp sinh
sống, hoặc có khó khăn về tài chính do những nguyên
nhân khác. Quý vị làm đơn tại văn phòng khu vực của
cục liên bang về di trú và người tị nạn.
Những người hồi hương muộn được miễn đóng học
phí phụ góp.
Nếu như trong vòng hai năm mà quý vị thi đỗ bài thi
tổng kết, tức là chứng minh được khả năng tiếng Đức
ở trình độ B1, thì quý vị có thể đặt đơn xin được hoàn
lại một nửa học phí phụ góp mà mình đã đóng. Quý vị
hãy gửi đơn đến văn phòng khu vực của cục liên bang
về di trú và người tị nạn.
Ngoài ra, chi phí đi lại để tham dự các khóa học hội
nhập sẽ được bù đắp lại hoàn toàn hoặc một phần,
nếu quý vị được miễn đóng học phí phụ góp hoặc
có nghĩa vụ tham dự một khóa học hội nhập. Quý

vị hãy đặt đơn tại văn phòng khu vực của cục liên
bang về di trú và người tị nạn, có tại tất cả các tiểu
bang.

Quý vị muốn biết thêm thông tin?
Người nước ngoài:
tại sở ngoại kiều địa phương ở các tòa nhà hành
chính thành phố, xã hoặc huyện; hoặc tại các văn
phòng tư vấn của ban tư vấn người di trú, cũng như
tại các dịch vụ thanh thiếu niên di trú.
Công dân liên minh châu Âu:
tại cục liên bang về di trú và người tị nạn, tại các văn
phòng tư vấn của ban tư vấn người di trú, cũng như
tại các dịch vụ thanh thiếu niên di trú.
Người hồi hương muộn:
tại văn phòng tiếp nhận người mới đến của cục hành
chính liên bang, chi nhánh Fliedland, tại các kí túc
xá chuyển tiếp hoặc tại văn phòng tư vấn trực thuộc
của ban tư vấn người di trú, cũng như tại các dịch vụ
thanh thiếu niên di trú.
Khi tham dự khóa học hội nhập, quý vị sẽ nhận được
một giấy chứng nhận quyền tham dự, một tờ hướng
dẫn về quyền lợi và trách nhiệm, và một danh sách
các cơ quan tổ chức khóa học hội nhập gần nơi
thường trú.
Quý vị có thể tìm thấy các thông tin ở Internet trên
trang điện tử www.bamf.de hoặc nhận được ở
„Dịch vụ tiếp dân về hội nhập“ khi gọi số điện thoại
0911 – 943 6390.
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Khóa học tiếng Đức này sẽ kết thúc sau 600 giờ học
(hoặc tối đa 900 giờ học trong các khóa học đặc biệt).

www.bamf.de

Công dân mang quốc tịch Đức
Là người mang quốc tịch Đức, nhưng nếu không có
đủ vốn tiếng Đức và đặc biệt có nhu cầu hội nhập,
quý vị có thể tham dự một khóa học hội nhập. Quý
vị phải làm đơn xin tham dự khóa học hội nhập tại
một văn phòng khu vực của cục liên bang về di trú và
người tị nạn, có tại tất cả các tiểu bang.

và hàng xóm và các tình huống hàng ngày. Quý vị sẽ
biết cách viết thư bằng tiếng Đức, điền mẫu khai báo,
điện thoại hoặc xin việc làm. Quý vị sẽ luyện tập
cách sử dụng chính xác với từ cũ và mới và trở nên tự
tin trong việc sử dụng tiếng Đức.

Quý vị học gì trong khóa học định hướng?
Quý vị sẽ làm quen với nước Đức và học hỏi những
điều quan trọng nhất về luật pháp và chính trị, văn hóa
và lịch sử cận đại của quê hương mới này. Quý vị sẽ
nhận được các thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ, và cả
về đời sống hàng ngày ở nước Đức, phong tục, quy
định và quyền tự do. Những giá trị của một hệ thống
dân chủ tại Đức là những chủ đề quan trọng của khóa
học. Đó là về tự do tín ngưỡng, về sự khoan dung
và bình đẳng giữa các nhóm xã hội khác nhau.

Ai có thể tham dự?

Khóa học hội nhập

cho người nhập cư

Khóa học hội nhập là gì?
Khóa học hội nhập là một chương trình dành cho tất
cả những người sống di dân, những người sống
thường trú ở Đức nhưng chỉ biết nói một chút hoặc
thậm chí không hề biết một chút tiếng Đức nào cả.
Khóa học này không dành cho các đối tượng là trẻ em
và các thanh thiếu niên vì các thành phần này vẫn
còn đang đến trường .
Khóa học hội nhập bao gồm một khóa học tiếng Đức
với 600 giờ học và một khóa học định hướng với
60 giờ học. Bên cạnh khóa học hội nhập cơ bản, còn có
các khóa học hội nhập đặc biệt dành cho phụ nữ, cha
mẹ, thanh thiếu niên và người nhập cư chưa biết đọc và

viết thông thạo. Nếu quý vị đã sống một thời gian dài
tại Đức, nhưng chưa có thể nói đúng tiếng Đức, sẽ có
những khóa hỗ trợ đặc biệt. Các khóa học hội nhập đặc
biệt có thể kéo dài tới 960 giờ học. Nếu tiếp thu nhanh,
ví dụ do quý vị đã học một ngoại ngữ nào khác, quý
vị có thể tham dự một khóa học cấp tốc với 430 giờ học.

Quý vị học gì trong khóa học tiếng Đức?
Quý vị sẽ học một vốn từ vựng cho tất cả các lĩnh vực
quan trọng trong cuộc sống và thế giới công việc.
Trong đó ví dụ là về các chủ đề như đi chợ, phương
tiện giao thông công cộng, giao tiếp với cơ quan công
quyền, tìm mướn căn hộ, tổ chức gặp gỡ bạn bè

Những người nước ngoài mới nhập cư
Nếu quý vị nhận được lần đầu tiên một giấy phép cư
trú sau ngày 01.01.2005 và được phép thường trú
lâu dài tại Đức, theo pháp luật quy định quý vị sẽ có
quyền tham dự vào một khóa học hội nhập. Nếu quý
vị không thể giao tiếp bằng tiếng Đức hoặc có thể
giao tiếp rất ít bằng tiếng Đức, thì quý vị thậm chí có
nghĩa vụ phải tham dự.
Cơ quan ngoại kiếu sẽ cấp cho quý vị một chứng
nhận về quyền tham dự.
Những người nước ngoài đã sống một thời gian
dài tại Đức cũng như công dân liên minh châu âu
Nếu là ngoại kiếu đã sống một thời gian dài và hợp
pháp tại Đức, hoặc là công dân liên minh châu âu,
quý vị cũng có thể tham dự một khóa học hội nhập.
Quý vị phải làm đơn xin tham dự khóa học hội nhập.
Việc này có thể thực hiện tại một văn phòng khu
vực của cục liên bang về di trú và người tị nạn, có tại
tất cả các tiểu bang. Quý vị cũng có thể liên hệ với

Tiếp theo thế nào?

cơ quan tổ chức khóa học ở gần nơi thường trú để
được giúp đỡ làm đơn.
Mẫu đơn có ở các sở ngoại kiều, cơ quan tổ chức
khóa học cũng như trên trang điện tử của cục
liên bang về di trú và người tị nạn (www.bamf.de).
Trên trang điện tử này, quý vị sẽ thấy có một máy
tìm kiếm mà với sự giúp đỡ của nó, quý vị có thể tìm
được văn phòng khu vực trực thuộc của mình hoặc
một nơi tổ chức khóa học ở gần nơi thường trú của
mình. Quý vị cũng có thể liên hệ với một văn phòng
tư vấn cho người di trú đã trưởng thành hoặc một
dịch vụ thanh thiếu niên di trú.
Nếu cục liên bang quyết định quý vị có quyền tham dự
khóa học hội nhập, quý vị sẽ được cấp một giấy tham dự.
Nếu quý vị đang nhận tiền trợ cấp thất nghiệp II và
không tìm được việc (cũng) vì vốn ngôn ngữ hạn chế
của mình, quý vị cũng có nghĩa vụ tham dự một khóa
học hội nhập.
Những người hồi hương muộn
Thông thường, quí vị có thể tham gia miễn phí các
khóa học này nếu quí vị được nước Đức tiếp nhận với
tư cách là một người vợ/người chồng hoặc con cháu.
Cục hành chính liên bang sẽ cấp cho quí vị giấy phép
tham gia khóa học.

Quý vị có thể tự do chọn lựa một trong những nơi
được cục liên bang cho phép tổ chức học hội nhập và
đăng kí vào một khóa học hội nhập tại đó với giấy
chứng nhận quyền tham dự của mình.
Khóa học tiếng Đức của khóa học hội nhập bao gồm
nhiều phần, gọi là tiểu khóa. Khóa học tiếng Đức cơ
bản gồm ba tiểu khóa với 100 giờ học mỗi tiểu khóa.
Cả khóa học tiếng Đức nâng cao cũng gồm có ba
tiểu khóa với 100 giờ học mỗi tiểu khóa. Trong bài thi
xểp lớp sẽ xác định được tiểu khóa nào phù hợp với
vốn kiến thức ngôn ngữ của quý vị. Quý vị chỉ tham gia
khóa học ở tiểu khóa phù hợp nhất với hiểu biết cá
nhân, khả năng và sức học riêng của quý vị.
Trong thời gian tham gia khóa học hội nhập, quý vị
có thể chuyển lớp, nhảy lớp hoặc học lại. Nếu quý vị
thường xuyên tham gia giờ học, cơ quan tổ chức khóa
học sẽ cấp cho quý vị một chứng nhận nếu có yêu cầu.

