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नयाँ आप्रवासी िव�ाथ�ह�सँगको प्रार��क अ�वा�ता�को
लािग
अ�वा�ता�को माग�िनद� शन
प्र�ावलीको �ा�ा
(Nepali - Übersetzung durch externen Anbieter)

प्र�ु त प्र�ावलीलाई छलफल माग�दश� नको लािग अिभप्रे�रत छ र नयाँ आप्रवासी बालबािलकाह� र जवान
मािनसह�सँग भना� अ�वा� ता� (जम� नीमा िव�ालयमा प्रवेश गनु� भ�ा अगािड) िलने िश�कह�को बीचमा
जानकारीको आदानप्रदानको लािग आधारभू त जानकारी उपल� गराउँ छ।
��ो भना� अ�वा� ता� को मािमलामा, ियनीह�ले पिहलो अनु स्थापन वा िसकाइ समू ह काय�भारको �पमा मात्र
काय� गछ� न् र िव�ालय संस्थाको �िचका सबै प्र�ह�लाई तु��ै �� पानु� पद� न भनी �ान िदनु पछ� ।
सु�वातमा जवाफ िदन नसिकने प्र�ह�ले प्राय: प�रवार, �ाइट र िनवास �स्थित ज�ा शीष� कह�लाई
समे ट्छन् िकनकी यसले आघात पुगेका बालबािलकाह�लाई सम्झनाह�तफ� डोरयाउन सक्छ। साथै , िश�क,
िव�ाथ�, अिभभावक, अिभर�क वा �ाहारकता� का साथसाथै िव�ालय सामािजक काय�कता� ह�को बीचमा
िव�ासको स्थापना भइसकेको छ भने मात्र अनु दान समयको अनु भूित वा BuT मापनह�को लािग आवेदन
(JobCenter को मौिद्रक िश�ा र सहभािगता मापनह�) सँग सा�िभ� क िव� मािमलाह�लाई स�ोधन
गनु� पछ� ।
प्र�ावलीका ���गत ख�ह�लाई (भिव�कोका) िव�ाथ�ह�को उमे र र भाषा सीपह� अनु सार प्रितपािदत
र �पा��रत गनु� पछ� । सबै प्र� सबै ब�ा वा जवान ���को लािग उपयु� �ँ दैन। यसको िनण�य (हो�)
िश�कह�ले गनु� पन� छ।

प्र�ावलीले स्रोत अनु स्थापनको मूल िवचारको पालना गछ� । साथै , िव�ाथ�ह�को सबै भाषागत
स्रोतह�लाई कागजातीकरण गनु� पछ� । से �न III (मूल रा��मा भाषा अ�ास) मा भाषाको
डोमेन-िवशेष उपयोगलाई छानिबन गनु�पछ� । सबै उप-सीपह� (बोल्ने , पढ् ने, ले�े, सु �े) लाई
िवचार गन� सिकन्छ।
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मािनसह�को सबै िव�ालय तथा �ावसाियक अनु भवह�को साथै �िच र प्रितभाह�को
बारे मा पिन सोधपु छ ग�रन्छ। यसले िसकाइ समूहह�को काय� भारलाई भाषा द�ताको हालको
�रमा मात्र नभई प्रो�ाहन र स�मतामा आधा�रत �न स�म गराउँ छ।
मूल रा��का कुनै िव�मान प्रमाणपत्रह�लाई कोलोनको िड��� � सरकार�ारा आधारभु त
िव�ालय छोड् ने प्रमाणपत्रलाई इ�रमेिडएट िव�ालय छोड् ने प्रमाणपत्रको स�ािवत
पिहचान िदनको लािग परी�ण गन� सिकन्छ।
(http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/
leiştungen/abteilung04/48/anerkennung/auşlaendişçhe_şçhulzeugnişşe/index.html)
तुलना�क �पमा, सामा� िव�िव�ालय प्रवे श यो�ताह�को पिहचानको लािग Düsseldorf
िड��� � सरकार िज�े वार छ।
(http://www.brd.nrw.de/schule/schulrecht_schulverwaltung/Zeugnisanerkennung.html)
तपाईंले ProDaZ वे बसाइट https://www.uni- due.de/prodaz/ मा नयाँ आप्रवासी िव�ाथ�ह�का
साथमा पा�पु �क र पाठह�को लािग प�रपू रक सामग्रीह�सिहत सािह�को िट�णी ग�रएको सू िच
प�ा लगाउन स�ु�न्छ।
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