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 ادغام
 
 

 

ولنه په ټبهیر کې په  یدوک لیرې ګام په ګام د هغوی اوپه لړ  ونود بندیز

 ادغام پروسې دوام کې د
 
 

او د بهرنیانو لپاره د مالتړ او الرښونې دفتر یا  OFIIروغتیایي بحران او د بندیز وضعیت د کډوالۍ او ادغام لپاره د فرانسې دفتر 

(DAAEN دې ته اړ کړل تر څو پدې موده کې د نوي )بهرنیانو د مالتړ او ادغام دوام لپاره اقدامات غوره او تر سره کړي ېراغل.  

 

 ( روزنېCIRد بندیزونو په جریان کې په جمهوریت کې د ادغام تړون )
 

یا په جمهوریت   CIRهغه بهرنیان چې د لومړي استوګنې جواز لرونکې دې او چې د بندیزونو د وضع کیدو په جریان کې د خپل 
تړ څخه ګهه پورته کولو ته رابلل شوې کې د ادغام تړون السلیک کولو لپاره را غوښتل شوي ول ، همدارنګه دوی د روزنې او مال

 OFIIدفتر کې کوربه شي. د بندیزونو په ختمیدلو سره سمدستي نوي بلنلیکونه د اوفي  OFIIول خو وی نشوای کولی چې په اوفي  
 دفترونو له پرانستلو وروسته ولیږل شول . 

 
یا په هولنه کې د ادغام تړون السلیک کړی وه یعني هغه کسان چې د هولنې د ادغام پروسه کې وه هغوی  CIRهغه بهرنیان چې د 

 16ته د فرانسوي ژبې کورسونه له لیرې الرې وړاندیز شول. د دې آنالین روزنې پلي کول د بندیزونو په پیل کې یعنی د )مارچ 

له هغه ځایونو چې سمندر اخوا دي کې پیل شول. دا د ژبو لپاره د عمومي اروپایي کاري چوکاټ  نیهه(  په هولو سیمو کې ، پرته
A2  ،A1  اوB1  کچو ته وړاندیز شول. هغه ساعتونه چې له لیرې الرې تر سره شول دCIR  هر السلیک کونکي لپاره د ادغام

ساعته په اندازه وړاندې  24نو لپاره او په اونۍ کې ساعتو 4پروسې کې شمیرل شوي دي. وړاندیز شوې درسونو په ورځ کې د 

 شول. 
 

یا هولنه کې د ادغام مدني برخه کې له لیرې الرې  CIRروزنیزو موسسوهم وغوښتل چې په فرانسوي ژبه بلد بهرنیانو لپاره د 
ر سره کیده ، د سالیډ شو روزنې وړاندیز کړي. د روزنې کورس د مخامخ روزنې په څیر ورته وه ، د یوې  ورځې په اوږدو کې ت

 پروجیکشن سره ، په کوچني ګروپونو کې کار کولو سره ، پوښتنلیکونو ته ځواب ویل ، بیا د دې پوښتنلیکونو ته د ځوابونو شریکول.

 

 ( روزنې  په حضوری ډول بیا پیل شوې دي.CIRد جمهوریت ادغام تړون )
 

څخه د ژبې درسونه په حضوري ډول بیا پیل شوې دي او نن ورځ هم په هول هیواد کې نږدې هولې مدني روزنې پکښې  11د می 

شاملې دي. ځینې روزنیزو سازمانونو د اجتماعي فاصلې مراعات کولو لپاره داسې د حل الره موندلې ده چې خپلې روزنې په 
ه کوي ترڅو هولنیز واهن ته درناوی وکړي. له لېرې الرې روزنې تجربه د حضوري او غیر حضوري یا له لېرې الرې ترسر

 مه پای ته رسیږي ، له هغې نیهې څخه به هولې روزنې یا درسونه په حضوري ډول وي.  30سپهمبر په 
 

 معلومات
 19 –کرونا ویرس کوئید 

 
 



 

 

لخوا  د فرانسوي ژبې زدکړې لپاره  د جمهوریت  DAAEN، چې د ډیجیهلي درسي مواد موندلی شي  نوي راغلي کسان اوس هم 
روزنې لپاره ګهور تکمیل  CIRد ارزښتونو زدکول او د فرانسي د هولنې ښه پیژندنه لپاره تمویل کیږي. د السرسي لپاره وړیا ، دا د 

 رڅو په فرانسوي هولنه کې د خپلواکۍ او ادغام لپاره الره اسانه کړي. کونکي مرسته ده ، ت
 

 د روزنې دا هول کورسونه په کمپیوهر، هابلیټ او سمارټ فون کې د السرسي وړ دي.

 د ال زیاتو مالوماتو لپاره
 

  http://www.ofii.fr/ofii-en-cefranاړیکې: 
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