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د نوي رارسیدلي زده کونکي مهاجرینو سره د لومړنۍ
مرکې لپاره د مرکې الرښود
د پوښتنلیک تشریح کول

)(Paschtu – Übersetzung durch externen Anbieter

دا پوښتنلیک د بحث الرښود په موخه دی او د هغه ښوونکو ترمینځ د معلوماتو د تبادلې لپاره لومړني معلومات وړاندې
کوي کوم چې د نوي رارسیدلي کډوال ماشومانو او ځوانانو سره د داخلې مرکې پرمخ وړي (په آلمان کې ښوونځي کې
داخلیدو څخه مخکې).
د دا ډول داخلې مرکو په صورت کې ،دا خبره باید ذهن کې وساتل شي چې هغوی یوازې د لومړني الرښود یا روزنیز
ګروپ ګومارنې په توګه کار کوي او د ښوونځي نهاد د لیوالتیا ټولې پوښتنې سمدالسه واضح کیدی نشي .هغه پوښتنې چې
په لومړي ځای کې نشي ځواب کیدی عمومآ د کورنۍ ،الوتنې او اوسیدو وضعیت په څیر موضوعات پوښي ،ځکه چې دا
د زده کونکو د ټروماټیزه شوي تیر یاد المل کیدی شي .عالوه لدې ،د سبسایډي ساعتونو درک کولو پورې اړوند مالي
مسایل یا د  BuTاقداماتو لپاره غوښتنلیک (د پیسو تعلیم او د دندې مرکز ( )JobCenterد ګډون اقدامات) هم باید یوازې
هغه مهال رامخته شي که چیرې د ښوونکو ،زده کونکو ،والدین ،سرپرستانو یا د ماشوم د پاملرنې سوپروایزرانو او
همدارنګه د ښوونځي د ټولنیز کارکونکو ترمینځ د باور اړیکه واردمخه رامینځته شوې وي.
د پوښتنلیک انفرادي برخې باید د (راتلونکي) زده کونکو د عمر او ژبې مهارتونو مطابق ترتیب او برابر شي .هره یوه
پوښتنه د هر ماشوم یا ځوان فرد لپاره مناسب نده .دا (کوربه) ښوونکو پورې اړه لري چې پدې تړاو پریکړه وکړي.
پوښتنلیک د سرچینې الرښود اصلي نظر تعقیبوي .په ورته توګه ،د زده کونکو ټولې ژبنۍ سرچینې باید مستند شي .په
برخه ( IIIپه اصلي هیواد کې کاروونکې ژبه) کې د ډومین – ځانګړې ژبې استعمال باید وپلټل شي .ټول فرعي مهارتونه
(غږیدل ،لوست ،لیک ،اوریدل) مالحظه کیدی شي.

د پ وښتنلیک سربیره ،د نوي رارسیدلي مهاجر ماشومانو او ځوانانو ټول د ښوونځي او حرفه ای تجربو او همدارنګه
لیوالتیاو او لیاقت ارزونه او پوښتنه په بیالبیل اصلي ژبو کې کیږي .دا کار د ګومارنې زده کړې ګروپونو ته وړتیا ورکوي
چې نه یوازې د ژبې بسیا پوهې اوسنۍ کچه اساس کړي بلکه د دغه اغیزمن شویو انګیزه او پوتانشیل هم پکې رانیول
کیږي.
د اصلي هیوادونو څخه هرډول موجود تصدیق پاڼې د کولین ولسوالۍ دولت لخوا د ابتدایی ښوونځي تصدیق څخه تر د
مینځني ښوونځي تصدیق پورې د ممکن تثبیت لپاره ارزول کیدی شي.
( http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/
 )leistungen/abteilung04/48/anerkennung/auslaendische_schulzeugnisse/index.htmlهمدارنګه ،د
عمومي پوهنتون داخلې وړتیاو او برابري د تثبیت لپاره مسؤلیت د  Düsseldorfولسوالۍ حکومت په غاړه دی.
()http://www.brd.nrw.de/schule/schulrecht_schulverwaltung/Zeugnisanerkennung.html
تاسې کولی شئ د  ProDaZویب پاڼه  https://www.uni-due.de/prodaz/کې د نوي رارسیدلي مهاجر ماشومانو د
درسونو لپاره د درسي کتابونو او متمم موادو سره د ادبیاتو حاشیه وي نوملړ پیدا کړئ.
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