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ادغام   
 

در جریان قرنطین و در دوره  ،(CIRجمهوری ) درهای ادغام  هردوادامه 

 برداشتن تدریجی قرنطین 
 

اتباع اداره مهاجرت و ادغام فرانسه )اوفی( و ریاست پذیرش، همراهی  باعث شد تا وضعیت بحران صحی و شرایط قرنطین
روی ین دوره در ابرای ادامه همراهی و ادغام اتباع خارجی جدید الورود به فرانسه، اقداماتی را  ، (DAAEN)و ملیت خارجی 

  دست گیرند. 

 در جریان قرنطین   (CIR)برنامه های آموزشی در چارچوب قرارداد ادغام جمهوری
 

( احضار شده بودند تا CIRاتباع خارجی ذی نفع اولین کارت اقامت که در جریان قرنطین برای امضای قرارداد ادغام جمهوری )

مند شوند، به دلیل شرایط قرنطین نتوانستند در بتوانند از آموزش ها و همراهی که در چارچوب این قرارداد ارائه می شوند، بهره
پالتفرم های پذیرش اوفی حضور به هم رسانند. با ختم قرنطین و باز شدن دوباره پالتفرم های پذیرش اوفی، احضاریه های جدید 

 این اشخاص فرستاده شده است. به 
  

( را امضا کرده بودند و پیش از وضع قرنطین در حال گذراندن دوره ادغام CIR)برای اتباع خارجی که قرارداد ادغام جمهوری 

، کورس های زبان فرانسوی از راه دور برای شان پیشنهاد شد. برگزاری این کورس های آنالین به مجرد شروع بودنددر جمهوری 
چارچوب  A1, A2, B1این کورس ها برای سطوح مارس( در تمام استان ها به استثنای مناطق ماوراء بحار، آغاز شد.  16نطین )قر

ها فعال بودند. ساعت های انجام شده از راه دور، در دوره ادغام هر امضا کننده قرارداد ادغام اروپایی مشترک مرجع برای زبان
 ساعت در روز بود.  4ساعت در هفته و حداکثر  24ها ه پیشنهادی کورسجمهوری محاسبه شده اند. برنام

 
نهادهای آموزشی مربوطه همچنان خواستند برای اتباع خارجی فرانسوی زبان، برنامه آموزش های مدنی را نیز از راه دور ارائه 

روز کامل، با نمایش دیاپراما، کار در ها شبیه به برنامه حضوری آموزش مدنی بود، برای یک کنند. نحوه برگزاری این آموزش
 های کوچک، پاسخ دادن به پرسشنامه و شریک کردن پاسخ ها با دیگران. گروه

 ، به صورت حضوری  (CIR)ها در چارچوب قرارداد ادغام جمهوریشروع دوباره کورس
 

آموزش مدنی نیز در حال حاضر تقریبا  های های زبان به صورت حضوری دوباره آغاز شدند. برنامهمی، کورس 11سر از تاریخ 

بعضی از نهادهای آموزشی، به منظور اطمینان از رعایت فاصله به صورت حضوری برگزار می شوند.  سراسر کشوردر 
ها از راه ها را به صورت متناوب حضوری و از راه دور برگزار کنند. برگزاری کورسهایی یافتند تا کورساجتماعی، راه حل

 ها به صورت حضوری برگزار خواهند شد. سپتامبر ادامه خواهد یافت. پس از این تاریخ، همه کورس 30ریخ دور تا تا

 
، که هزینه آن از سوی ریاست پذیرش، همراهی اتباع خارجی، و سی تقویتیمواد دراتباع خارجی جدیدالورود همیشه می توانند به 

زبان فرانسوی، درک ارزش های جمهوری فرانسه، و بهتر آموزش  ، که به( تامین می شود، دسترسی داشته باشندDAAENملیت )

 لد در دسترس می باشد، مکم  این مواد درسی تقویتی که به صورت آزا. کمک می کندشناخت درست نحوه کارکرد جامعه فرانسه 
مفیدی برای برنامه های آموزشی قرارداد ادغام جمهوری هستند که مسیر شخص را در راستای مستقل شدن، و ادغام در جامعه 

 فرانسه تسهیل می کنند. 
 

 می باشند.  قابل استفادههای آموزشی در کمپیوتر، تبلیت و موبایل هوشمند همه این برنامه

 بیشتر برای معلومات 
 france-en-http://www.ofii.fr/ofiiتماس : 

 معلومات
 کرونا ویروس
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