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MiA kursları özellikle sizin için 

Diğer kadınlarla düzenli olarak görüşmek ister misiniz? 

Almanya'yı daha yakından tanımak ister misiniz? 

Çocuk bakımı, okullar ve meslekler hakkında daha fazla bilgi edin
mek ister misiniz? 

Ve bunların yanı sıra Almanca'nızı kendi hızınızda geliştirmek ister 
misiniz?

O zaman bir MiA kursu için tam doğru kişisiniz.

MiA kursları, kadınlar için kadınlar tarafından verilen kurslardır. 

MiA kursları genellikle sınıfta yapılır. Orada sizin için önemli olan 
konular hakkında konuşabilir ve Almanca'nızı geliştirebilirsiniz. 

Bazı günler, örneğin şehri tanımak için, birlikte dışarı çıkarsınız.

MiA kurslarında genellikle dikiş, şarkı söyleme veya birlikte resim 
yapma gibi başka etkinlikler de vardır. 

MiA, kadınların birbirlerini güçlendirdiği bir kurstur. Kendinizi cesa
retlendiriyor, bunun yanında birçok yeni şey görüyor ve öğreniyor
sunuz.
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MiA kurlarının işleyişi nasıldır?

Kurs grubu sadece kadınlardan oluşmaktadır.  
Kurs eğitmeni de bir kadındır.

Diğer kursiyerler kendi ülkenizden veya 
dünyanın dört bir yanından gelirler.

Bir kurs 34 saat sürer, birkaç hafta veya 
aya yayılır.

Üç kursa kadar katılımda 
bulunabilirsiniz.

Kursun içeriği size uygun. 
Kurs eğitmeni buna özellikle dikkat eder.

€ Kurs için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. 

Nerede bir MiA kursu bulabilirim?

www.bamf.de/MiA adresine gidin. Orada (destekçiler olarak 
adlandırılan) tüm kurs sağlayıcıları hakkında daha fazla bilgi ve 
genel bir bakış bulabilirsiniz.

http://www.bamf.de/MiA


Kimler katılabilir?

Bir MiA kursuna katılmak için en az 16 yaşında olmanız gerekir. 
Almanya’da bir okulu veya meslekî kursu tamamlamış olmanız 
gerekmez. Ancak aşağıda belirtilen üç gruptan birine ait olmanız 
gerekir: 

¢ Almanya’da bir yabancısınız ve Almanya'da kalıcı olarak kalma 
izniniz var.* 

¢ Sığınma talep etmiş ve Eritre veya Suriye'den gelmiş bulun
maktasınız.

¢ 01 Ağustos 2019 tarihinden önce Almanya'ya gelmiş ve sığın
ma talep etmiş bulunmaktasınız. Son üç aylık süre için geçerli 
olan bir oturma izniniz mevcuttur. Geldiğiniz ülke güvenli 
bir menşe ülke değildir. Çalışıyor veya bir iş arıyorsunuz veya 
okula gitmesi gerekmeyen bir çocuğunuz var.**

Bu açıklamanın sizin için geçerli olup olmadığından emin değilse
niz, bir kurs sağlayıcısına başvurun. Bu size yardımcı olabilir.

* İkamet Yasası’nın 44. maddesinin, 1. Fıkrasının 2 bendine göre 
Batı Avrupa, ABD, Kanada ve Avustralya'dan gelen kadınlar katılamazlar.

** İkamet Yasası’nın 44. maddesinin, 4. Fıkrasının 1 bendine göre
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Bir MiA kursu bana ne kazandırır?

"Güvenim kurslar boyunca arttı ve 
geleceğim hakkında düşünmeye 
başladım."

Atika Benz

“Kurs bana çok yardımcı 
oluyor, çünkü yeni kelimeler 
öğreniyorum. ” 

Omaima Youssef

"Buradaki kadın grubunda 
çok eğleniyoruz. ”

Adebah Kayi Ghali

“Kurs bana çok yardımcı 
oluyor, çünkü yeni kelimeler 
öğreniyorum. ” 

Omaima Youssef

"Güvenim kurslar boyunca arttı ve 
geleceğim hakkında düşünmeye 
başladım."

Atika Benz

"Buradaki kadın grubunda 
çok eğleniyoruz. ”

 

Adebah Kayi Ghali



Künye

Yayıncı:
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge  
90461 Nürnberg

Baskı: 02/2020

Baskı: Silber Druck ohG, Lohfelden

Tasarım: MediaCompany – Agentur für Kommunikation GmbH

Resimler: Karin Desmarowitz / başlık, sayfa 2, sayfa 5; 
Yvonne Michailuk / sayfa 4

Sipariş seçeneği:
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Yayın Merkezi 
www.bamf.de/publikationen

Bu yayını, engelsiz PDF dokümanı olarak da indirebilirsiniz.

Bu yayın, Federal Göç ve Mülteciler Müdürlüğü tarafından halkla ilişkiler 
kapsamında yayınlanmıştır.  
Bu yayın ücretsiz olarak dağıtılmakta ve satış için öngörülmemiştir. [Bir 
seçim kampanyası esnasında bu yayının ne seçim propagandacıları tara
fından ne de seçim yardımcıları tarafından seçim reklamı yapmak amacıy
la kullanılması yasaktır. Bu husus parlamento seçimleri, eyalet seçimler, 
belediye seçimleri ve Avrupa Parlamentosu seçimleri için de geçerlidir.]

www.bamf.de

Bizi ziyaret edin 
 www.facebook.com/bamf.socialmedia
 @BAMF_Dialog
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