ยกตัวอย่างเช่น ท่านสามารถใช้ ออดิโอคอร์สเรียนภาษา “เรดิโอ ดี”
ซึง่ ดอยต์เช เวลเล ร่วมกับสถาบันเกอเธได้พฒ
ั นาขึน้ มา ผูเ้ ริม่ ต้นเรียนหรือ
ผูท้ ม่ี พี น้ื ฐานบ้างเพียงเล็กน้อย สามารถดาวน์โหลด ออดิโอต่างๆ ของ “เรดิ
โอ ดี” หรือขอรับประจำ�ในลักษณะ “พ็อดคาสท์” ได้ นอกจาก นี้ ยังมีการ
ออกอากาศคอร์สการเรียนภาษาทางคลืน่ วิทยุผา่ นทาง ดอยต์เช เวลเล เรดิ
โอ เป็นภาษาต่างๆ 16 ภาษา ในคอร์สเรียน ภาษาออนไลน์แบบเชิงโต้ตอบ
แบบใหม่ ซึง่ มีบทเรียน 30 บท และ แบบฝึกหัดแบบเชิงโต้ตอบอีกมากกว่า
1000 แบบฝึกหัด จะมี รูปภาพการดำ�เนินชีวติ ในประเทศเยอรมนี สำ�หรับ
การเรียนภาษา เยอรมันเบือ้ งต้น การอ่านหนังสือเกีย่ วกับการสืบสวน
สอบสวนเรือ่ ง “มิสชัน่ เบอร์ลนิ ” นัน้ อาจช่วยได้
หากท่านชอบเรียนขณะเดินทาง ดอยต์เช เวลเล ยังมี คู่มือสนทนา
เคลื่อนที่ สำ�หรับโทรศัพท์มือถือ แต่ไม่มีบทเรียนที่มีแบบฝึกหัดแบบ
เชิงโต้ตอบสำ�หรับดาวน์โหลด พจนานุกรมที่มีคำ�ศัพท์และวลีต่างๆ
สามารถช่วยท่านได้ในช่วงเริ่มต้นใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนี
เอกสารการเรียนภาษาที่เป็นหนังสือ
ท่านสามารถซื้อเอกสารการเรียนภาษาที่เป็นหนังสือ และเอกสาร
การเรียนสื่อประสมได้ที่ประเทศเยอรมนีเช่นกัน ท่านสามารถหา
รายละเอียดรายการหนังสือและที่อยู่ต่างๆ ที่ท่านสามารถหาซื้อ
เอกสารการเรียนภาษาได้ในเว็บไซต์ หรือที่ศูนย์บริการประชาชน
ของสำ�นักงานดูแลผู้อพยพและผู้ลี้ภัยแห่งสหพันธ์ฯ

■■

รายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถใช้ภาษาในระดับ เอ 1
เป็นไปตามข้อตกลงของสหภาพยุโรปเกีย่ วกับความสามารถ
ด้านภาษา
■■ www.goethe.de/ger

■■

สถาบันสอบภาษาและผู้ร่วมประสานงานทั่วโลกที่ได้รับการ
ยอมรับให้รับรองความรู้ขั้นพื้นฐานภาษาเยอรมันได้ ในกรณี
ที่สามีหรือภรรยาอพยพย้ายถิ่นฐานตามคู่สมรสมาจาก
ต่างประเทศ
■■ www.goethe.de/pruefungenweltweit
■■ www.telc.net
■■ www.testdaf.de

■■

รายละเอียดและข้อเสนอการเรียนภาษาของสถาบัน เกอเธ
■■ www.goethe.de/fernunterricht
■■ www.goethe.de/lernen


(ตัวอย่างข้อสอบ ประกาศนียบัตร เกอเธ เอ 1“สตาร์ท ดอยตช์ 1”)

ในเว็บไซต์ www.bamf.de จะมีลิงค์ไปยังที่อยู่อินเตอร์เน็ต
ดังต่อไปนี้ รวมทั้งรายละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ใบสนเทศสำ�หรับสามีหรือภรรยาที่อพยพตามคู่สมรส
ของตนมาและสำ�หรับคู่สมรสที่มีถิ่นที่อยู่ ในประเทศเยอรมนีแล้ว

■■ www.goethe.de/sd1

■■

รายละเอียดและข้อเสนอการเรียนภาษาของ ดอยต์เช เวล์เล
■■ www.dw-world.de/deutschkurse



■■ www.dw-world.de/radioD

(ออดิโอคอร์สเรียนภาษา “เรดิโอ ดี”)

■■ www.dw-world.de/deutschinteraktiv

(คอร์สเรียนภาษาออนไลน์แบบเชิงโต้ตอบ)

(เรียนภาษาจากนิยายสืบสวน)

■■ www.dw-world.de/missioneurope

■■

อ ินเตอร์เน็ตพอร์ทัลของสำ�นักงานดูแลผู้อพยพและผู้ลี้ภัยแห่ง
สหพันธ์
■■ www.bamf.de/ehegattennachzug

■■

ขอ้ มูลทีต่ วั แทนทางการทูตเยอรมันในต่างประเทศแจ้งให้ทราบ
■■ www.auswaertiges-amt.de/auslandsvertretungen
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รายการวิทยุ และทางเลือกทางอินเตอร์เน็ต ของดอยต์เช เวลเล
ที่ ดอยต์เชเวลเลท่านสามารถเลือกเรียนภาษาเยอรมันได้หลากหลาย
รูปแบบ ในเว็บไซต์ท่านจะพบข้อมูลรายละเอียดเป็นภาษาต่างๆ
เกือบ 30 ภาษา เกี่ยวกับคอร์สภาษาเยอรมัน สำ�หรับผู้เริ่มต้นเรียน
และสำ�หรับผู้มีพื้นฐานบ้างแล้วที่จัดไว้ให้เรียนฟรี ในเว็บไซต์์จะมี
รายการคลื่นความถี่วิทยุที่ส่งไปยังต่างประเทศระบุไว้

■■

คู่สมรสของท่านมีสิทธิ์พำ�นักดังต่อไปนี้

ผู้เชี่ยวชาญ (มาตรา 19 กฎหมายสิทธิ์พำ�นัก)
■■ นักวิจัย (มาตรา 20 กฎหมายสิทธิ์พำ�นัก)
■■ ผู้ก่อตั้งบริษัท (มาตรา 21 กฎหมายสิทธิ์พำ�นัก)
■■ 	ผู้มีสิทธิ์ลี้ภัย (มาตรา 25 อนุมาตรา 1 หรือ มาตรา 26 อนุมาตรา 3 กฎหมายสิทธิ์
พำ�นัก)
■■ 	ผู้อพยพลี้ภัยที่ได้รับการยอมรับ (มาตรา 25 อนุมาตรา 2
หรือ มาตรา 26 อนุมาตรา 3 กฎหมายสิทธิ์พำ�นัก)
■■ 	ผู้มีสิทธิ์พำ�นักถาวรจากประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป
(มาตรา 38 กฎหมายสิทธิ์พำ�นัก)
■■

จะต้องคำ�นึงถึงสิ่งใดบ้าง?
ท่านต้องการทีจ่ ะย้ายตามคูส่ มรสไปอยูป่ ระเทศเยอรมนีใน ภายหลังใช่ไหม?
หรือว่าท่านต้องการทีจ่ ะย้ายไปอยูป่ ระเทศเยอรมนีพร้อมกัน กับคูส่ มรส?
หรือว่าท่านต้องการที่จะไปประเทศเยอรมนีเพื่อที่จะทำ�การสมรสที่นั่น และ
ใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสของท่าน?
ในกรณีเหล่านี้ ก่อนเดินทางเข้าประเทศ ท่านต้องแสดงหลักฐานว่าท่านมี
ความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน1 เพื่อที่จะสามารถแน่ใจได้ว่า ในประเทศ
เยอรมนี ท่านจะสามารถสื่อสารเป็นภาษาเยอรมันอย่างง่ายๆ
ได้ตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาอยู่
มีข้อยกเว้นหรือไม่?
มี โดยทั่วไปแล้วท่านไม่ต้องแสดงหลักฐานว่ามีความรู้ภาษาเยอรมัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้
■■

■■

■■

■■

■■
■■

ท ่านหรือคู่สมรสของท่านเป็นบุคคลถือสัญชาติของประเทศภาคีสหภาพ
ยุโรป หรือใช้สิทธิของท่านในการย้ายถิ่นได้อย่างเสรีในฐานะบุคคล
สัญชาติเยอรมัน
การเรียนรูภ้ าษาเยอรมันในต่างประเทศไม่สามารถทำ�ได้ ไม่สามารถคาด
หวังให้ท�ำ ได้ หรือไม่ประสบผลสำ�เร็จภายในหนึง่ ปี แม้วา่ ได้พยายามแล้ว
ก็ตาม (เฉพาะการย้ายมาอยูก่ บั คูส่ มรสชาวเยอรมันเท่านัน้ )
ทา่ นไม่สามารถแสดงหลักฐานว่ามีความรูภ้ าษาเยอรมันขัน้ พืน้ ฐาน
ได้ เนื่องจากป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ หรือตกอยู่ภายใต้
ข้อจำ�กัดใดๆ
ทา่ นจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเนือ่ งจากความรูด้ า้ นภาษา
ของท่านทำ�ให้คาดได้วา่ ท่านจะหางานทำ�ในประเทศเยอรมนีได้ (เห็น
ได้ชัดเจนว่า จะต้องมีการปรับตัวแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น)
ทา่ นไม่มคี วามประสงค์ทจ่ี ะพำ�นักอยูใ่ นประเทศเยอรมนีตลอดเวลา
คู่สมรสของท่านถือบัตรสีฟ้ายุโรป

1	
เปรียบเทียบกับมาตรา

28 อนุมาตรา 1 วรรค 5 และมาตรา 30 อนุมาตรา 1 วรรค 1 ข้อ 2
รวมทั้งข้อยกเว้นใน มาตรา 30 อนุมาตรา 1 วรรค 2 และ 3 กฎหมายสิทธิ์พำ�นัก รวมทั้ง
มาตรา 41 ของระเบียบปฏิบัติว่าด้วยสิทธิ์พำ�นัก

■■

ค ู่สมรสของท่านถือสัญชาติออสเตรเลีย อิสราเอล ญี่ปุ่น แคนาดา
สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา อันดอร์รา ฮอนดูราส
โมนาโก หรือซานมาริโน

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ ณ หน่วยงานที่ทำ�การ
ออกวีซ่า

ความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานคืออะไร?
ความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน คือความรู้เกี่ยวกับภาษาเยอรมัน
โดยมี “ความสามารถใช้ภาษาในระดับ เอ 1 ตามข้อตกลงของ
สหภาพยุโรปเกี่ยวกับความสามารถด้านภาษา” ซึ่งรวมถึงท่านต้อง
มีความมั่นใจที่จะใช้คำ�ศัพท์ประจำ�วันต่างๆ และสามารถเข้าใจและ
ใช้ประโยคง่ายๆได้ (ยกตัวอย่างเช่น ถามทาง เมื่อไปซื้อของ ฯลฯ)
ท่านควรสามารถแนะนำ�ตัวเองและผู้อื่นได้ และสามารถให้คำ�ตอบเกี่ยว
กับตัวท่านและเกี่ยวกับผู้อื่นได้ เช่น ท่านอยู่ที่ไหน และ ท่านรู้จักใครบ้าง
แน่นอนว่าคู่สนทนาของท่านต้องพูดให้ชัดเจนและพร้อมเสมอที่จะช่วย
เหลือท่าน
ท่านควรจะเขียนภาษาเยอรมันได้เล็กน้อย เช่น สามารถกรอกชื่อ และ
นามสกุล ที่อยู่ สัญชาติ ฯลฯ ในแบบฟอร์มของทางการได้

ท่านสามารถแสดงหลักฐานว่ามีความรู้ภาษา
เยอรมันขั้นพื้นฐานได้อย่างไร?
ท่านต้องแสดงหลักฐานว่ามีความรู้ภาษาก่อนเดินทางเข้ามายัง
ประเทศเยอรมนี ตามปกติแล้วคือเมื่อท่านยื่นคำ�ร้องขอวีซ่า
ติดตามคู่สมรส ณ สถานทูต หรือสถานกงสุลใหญ่เยอรมัน

ท่านต้องแนบใบประกาศนียบัตรของสถาบันเกี่ยวกับการสอบภาษา ที่อยู่
ในระดับบรรทัดฐานที่ประเทศสมาชิกของคณะมนตรีสหภาพ
ยุโรป (ALTE) ได้มีมติไว้ เข้ากับคำ�ร้อง ปัจจุบันนี้ มีประกาศนียบัตร
ของสถาบัน 3 แห่งที่ใช้ได้ คือ “สตาร์ท ดอยตช์ 1” ของสถาบันเกอเธ
หรือ telc GmbH, “กรุนด์สตูเฟ ดอยตช์ 1” ของระบบทดสอบความรู้
ภาษาเยอรมันของประเทศออสเตรีย (ÖSD) และ “เทสท์ดาฟ” ของ
สถาบัน เทสท์ดาฟ (TestDaF-Institut e. V.)
กรุณารับทราบว่าใบแสดงความรู้ภาษาของท่านจะได้รับอนุมัติจาก
สถานทูตเยอรมันหรือสถานกงสุลใหญ่ที่ท่านได้ยื่นคำ�ร้องขอวีซ่า เท่านั้น
ในกรณีที่ท่านมาสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ณ สถานทูตหรือสถานกงสุล
ใหญ่ และสามารถแสดงให้เห็นได้แน่นอนว่า ท่านมีความรู้ภาษา
เยอรมันขั้นพื้นฐาน ท่านไม่ต้องนำ�หลักฐานมาแสดงแต่อย่างใด
ท่านสามารถหาข้อมูลว่าท่านต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการมี
ความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานได้อย่างไร ณ เว็บไซต์ของแผนก
วีซ่าของสถานทูตเยอรมันหรือสถานกงสุลใหญ่ หน่วยงานเหล่านี้ จะให้คำ�
แนะนำ�ท่านในแต่ละกรณีได้ เมื่อท่านไปยื่นคำ�ร้องขอวีซ่า ที่นั่น

ท่านจะมีความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน
ได้อย่างไร?
ในกรณีทท่ี า่ นยังไม่มคี วามรูภ้ าษาเยอรมันขัน้ พืน้ ฐานเลย ท่านมีทาง
เลือกหลายทางที่จะเรียนภาษาเยอรมันได้
คอร์สภาษาเยอรมันของสถาบันทุกแห่งที่ทำ�การสอน
ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันที่ดำ�เนินการสอนได้ ณ ตัว
แทนทางการทูตเยอรมันในต่างประเทศ และ ณ สถาบันเกอเธ
การเรียนภาษากับสถาบันเกอเธ ทางไปรษณีย์ หรือ
ทางอินเตอร์เน็ต
ท่านสามารถดูแบบฝึกหัดทำ�ข้อสอบฉบับสมบูรณ์ สำ�หรับการเตรียม ตัว
สอบภาษา “สตาร์ท ดอยตช์ 1” รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สการ
เรียนภาษาทางไปรษณีย์ได้ ณ เว็บไซต์ของสถาบันเกอเธ ท่าน
สามารถดูตัวอย่างข้อสอบของระดับ เอ 1 ได้ ณ เว็บไซด์ดังกล่าว
เช่นกัน ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ เว็บไซต์นี้ หรือทาง
โทรศัพท์หมายเลข +49 (0)911 943 - 6390 ที่ ศูนย์บริการประชาชน
ของสำ�นักงานดูแลผูอ้ พยพและผูล้ ภ้ี ยั แห่งสหพันธ์ฯ

