
 

 

 علوماتم

 کرونا ویروس

 19 -کووید 

 

 ادغام
 

  2020نوامبر  3
 

 در جریان قرنطین ،(CIRجمهوری ) درهای ادغام  هردو ادامه

 
 

سی دستر جی وادغام اتباع خار اداره مهاجرت و ادغام فرانسه )اوفی( و ریاستوضعیت بحران صحی و شرایط قرنطین باعث شد تا 
 اقداماتی را برای ادامه همراهی و ادغام اتباع خارجی جدید الورود به فرانسه، در این دوره روی دست گیرند.   ، (DIAN)ملیت به

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

که اولین کارت اقامت شان را به دست آورده اند، و در جریان مقررات قرنطین برای امضای قرارداد ادغام جمهوری اتباع خارجی 
مند شوند، بدون مانع  احضار شده اند، تا بتوانند از برنامه های آموزشی و همراهی که در چارچوب قرارداد ارائه می شوند، بهره

ور در پالتفورم های پذیرش اداره اوفی ادامه می دهند. آنها در اداره اوفی مربوطه حضور پیدا می کنند، همراه با مامور به حض
 .( را نیز امضا می کنندCIRاداره اوفی یک مصاحبه انفرادی انجام می دهند و در جریان همین مصاحبه قرارداد ادغام جمهوری )

 
آموزش زبان و آموزش مدنی که در چارچوب قرارداد ادغام جمهوری ارائه می شود، به  برگزاری حضوری برنامه هایامکان 

برای آن عده برنامه های آموزشی که امکان برگزاری شان فراهم باشد، احضاریه ها به اشخاص صورت موردی بررسی می شود. 
  مورد نظر ارسال می شود که در آن نحوه اشتراک در برنامه نیز مشخص می گردد. 

 
در مورد آن عده از برنامه های آموزشی زبان فرانسوی و آموزش مدنی که امکان برگزاری شان فراهم نیست، بررسی ها در 

کورس از راه دور جریان دارد. ساعت های انجام شده در آموزش از راه دور، در دوره ادغام هر کدام از امضا کنندگان  ایجادمورد 
 اهند شد. قرارداد ادغام جمهوری محاسبه خو

 
 به دسترسی جی وادغام  اتباع خار ریاست، که هزینه آن از سوی مواد درسی تقویتیاتباع خارجی جدیدالورود همیشه می توانند به 

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

 لشناخت درست نحوه کارکرد جامعه فرانسه کمک می کند. این مواد درسی تقویتی که به صورت آزاد در دسترس می باشد، مکم  
تند که مسیر شخص را در راستای مستقل شدن، و ادغام در جامعه مفیدی برای برنامه های آموزشی قرارداد ادغام جمهوری هس

 فرانسه تسهیل می کنند. 
 

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

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