İlk adımlar
Ludwigshafen’e yeni yerleştiniz ve yeni ortama uyum sağlamanız gerekiyor.
İkametgah kaydı, oturum ya da Almanca kursuna katılma, okula gitme, iş arama ve tıbbi
hizmetlerden yararlanma gibi formalite işlemler yeni bir şehire adapte olmanın ilk adımlarıdır.
Aşağıdaki kısa kılavuz, sizin Ludwigshafen’e alışmaya çalışırken karşılaşacağınız küçük
engelleri atlatabilmenize yardımcı olacaktır.
Almanca’nız henüz yeterli değilse, resmi daireleri ziyaret ederken, ailenizden,
akrabalarınızdan ya da tanıdıklarınızdan, ana dilinizi konuşan ve tercümede yardımcı
olabilecek birinin size eşlik etmesi daha avantajlı olacaktır.
Yeni göçmenlerin kaydı
İkamet statüsünün belirlenmesi, çalışma izninin alınabilmesi ve entegrasyon kurslarına
katılım için gereken hazırlıkların yapılabilmesi için Ludwigshafen belediyesi ile görüşmeniz
gerekir.
− Avrupa Birliği’ne üye olan bir ülkenin vatandaşıysanız, Ludwigshafen
belediyesi nüfus dairesinde kaydınızı yaptırabilirsiniz.
Bürgerbüro Rathaus (vatandaşlık ofisi)
Rathausplatz 20, 67059 Ludwigshafen
Vatandaşlık hizmeti: 0621/ 504-3711
Mesai saatleri:
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma saat 8:00 ile 12:00 arası
Salı saat 8:00 ile 14:00 arası
Perşembe saat 8:00 ile 18:00 arası
− Avrupa Birliği dışında bulunan bir ülkenin vatandaşıysanız, kaydınızı
Ludwigshafen’deki yabancılar dairesinde yaptırmanız gerekir.
Marienstr. 8, 67063 Ludwigshafen
Mesai saatleri:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma: Saat 8:00 ile 12:00 arası
Perşembe: Saat 14:00 ile 18:00 arası
Telefon ile ulaşılabilecek saatler:
Pazartesi ve Salı saat 14:00 ile 16:00 arası
Çarşamba saat 8:00 ile 12:00 arası
Göçmenler için danışma
Göçmenlere özel danışma merkezlerinde yabancı dil konuşan danışmanlar sizi yönlendirip,
yeni şehrinize uyum sağlamanızda size yardımcı olacaklardır. Size dil ve entegrasyon kursları
ve bunlar için gerekli kayıt işlemleri hakkında bilgi vereceklerdir. Bunun dışında oturumla
ilgili hususlarda, geçimi sağlama ve ikamet etme, aile, anaokulu, okul, meslek eğitimi ve
meslek gibi konularda yardım alabileceksiniz.

Entegrasyon kurslarında Almanca öğrenmek
Topluma ve iş piyasasına uyum sağlayıp ayak uydurabilmek için Almanca bilmek önemli bir
temeldir. Ludwigshafen’de belediye ve birçok bağımsız kuruluşlar tarafından entegrasyon için
dil kursları verilmektedir.
Entegrasyon kursuna katılım için katılım izninizi aldıktan sonra Almanca dil bilginizin
derecesini ölçmek için seviye tespit sınavına tabi tutulacaksınız.
Entegrasyon kursu temel ve tamamlayıcı iki dil bilgisi kursundan oluşuyor. Her iki kurs 300
ders saati ve altı modül içeriyor. Bu kurslar Alman dilinin temel bilgilerini öğrenebilmek için
iyi birer imkan sunuyor. B1 adlı sınavı geçip, 45 ders saatinden oluşan yönlendirilme kursuna
katıldıktan sonra, kursun amacı olan Almanca sertifikasını alabilirsiniz. Yönlendirilme
kursunda ek olarak toplum, yasal düzenlemeler, Alman tarihi ve kültürü hakkında bilgi
edinebilirsiniz.
Kursları sunan değişik kuruluşlar arasından katılmak istediğinizi kendiniz seçme imkanına
sahipsiniz. Belirli bir kuruluşa bağlılık zorunluluğunuz yoktur.
Kurs masraflarının karşılanabilmesi için gereken önkoşulları yerine getiriyorsanız, kursun
ücreti Göç ve Mülteci Bakanlığı tarafından üstlenilecektir.
Bu kitapcıkta Ludwigshafen’de entegrasyon kursları veren, tasdik edilmiş bütün kuruluşlar
yer almaktadır.
Okul ve anaokulu
Almanya’da 6 ile 16 yaş arası bütün çocukların okula gitme mecburiyeti vardır.
Altı yaşından küçük çocukların ise anaokullarına kayıt edilmesi uygun görülür.
Okul ve anaokulu kayıt işlemleri hakkındaki bilgileri Ludwigshafen belediyesinden, gençlere
sosyal yardım yapan resmi daireden ya da okul dairesinden edinebilirsiniz. Anaokulunu
ziyaret etme zorunlu değildir ama çocuğun bir an önce Almanca öğrenebilmesi için önemle
tavsiye edilir.
Ludwigshafen’de bulunan anaokullarının listesi
Ludwigshafen’de bulunan okulların listesi
İş aramada yardım
Ludwigshafen’de bulunan iş ve işçi bulma kurumu (Bundesagentur für Arbeit) size iş ve
meslek eğitimi için şirket bulmada yardımcı olur ve size hangi iş eğitimini arttırabilme ve
ilerletebilme ikmanlarınız olduğu hakkında bilgi verir.
Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration
Kaiser-Willhelm-Str. 52
67059 Ludwigshafen

Telefon: 0621/ 591330
Mesai saatleri: Pazartesi – Cuma: Saat 08:00 ile12.00 arası; Perşembe saat 13.00 ile 18.00
arası

Cari hesap açmada yardım
Almanya’da devletin ödemeleri ve maaşlar nakit olarak ödenmediğinden, bir bankada hesap
açtırmanız gereklidir.
Yabancı dil konuşulan muayenehaneler
Yabancı dil bilen doktorlar listesi
Internet adresi: www.go-lu.de

