اطالعات برای اشخاصی که به
مراکز اولیه پذیرش می آیند
 .۱چه کسی اجازه دارد کار کند؟
چرا به اجازه کار احتیاج دارید؟




برای اینکه کار کنید
برای آموختن یک حرفه دریک شرکت
برای اکثر کارآموزی ها

الف .زمانی که شما اجازه اقامت داشته باشید:
شما چه وقت و چگونه میتوانید اجازه کار دریافت کنید؟
زمانی که
از تقاضای پناهندگی شما دست کم  9ماه گذشته باشد و

شما اهل آلبانی  ،بوسنی و هرزگوین  ،غنا  ،کوزوو  ،مقدونیه ،

مونته نگرو  ،سنگال و صربستان نباشید
شما می توانید مجوز کار مطالبه کنید.
در اجازه اقامت شما باید مورد زیر ذکر شود:

" با توافق اداره امور خارجیان اجازه
استخدام شدن را دارید "

در صورت رعایت کلیه قوانین در قرارداد کاری که کارفرما می خواهد
با شما منعقد کند  ،به عنوان مثال در مورد دستمزد مورد نظر شما  ،اداره
امور خارجیان باید مجوز کار را صادر کنند .تمام شرایط کاری مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.

الف .دوره ادغام را زمانی میتوانید بگذرانید که اجازه اقامت داشته
باشید:

در صورتیکه اداره مربوط به امور خارجیان به شما اجازه استخدام در
این کار را نمی دهد ،باید به شما بنویسد و توضیح بدهد که چرا به شما
اجازه استخدام دراین کار را نداده است.

اگراهل اریتره  ،سومالی یا سوریه هستید ،در صورت داشتن ظرفیت
خالی در دوره ادغام شما میتوانید در این دوره (و در کنار سایر
آموزشها در یک کالس زبان آلمانی  ۰۶۶ساعته) شرکت کنید.

شما می توانید در صورت عدم رضایت از این تصمیم اداره امور
خارجیان با رعایت مدت تعیین شده به محکمه شکایت کنید .برای این کار
کمک بگیرید.

ب .در صورتیکه شما دولدونگ  Duldungداشته باشید:

زمانیکه شما میخواهید دریک تصدی آموزش ( ) Ausbildungویا
کار آموزی ( ) Praktikumببینید ،درآن صورت شرایط کاری بررسی
نمیشود.

در صورت داشتن کارآموزی  Ausbildungیا
اشتغال Beschäftigungsduldungیا  Ermessensduldungو در
صورت داشتن ظرفیت خالی ،شما میتوانید در دوره ادغام شرکت کنید.

ب :در صورتیکه شما دولدونگ  Duldungداشته باشید:

 .۳چگونه می توانید زبان آلمانی یاد بگیرید؟

چه وقت و چه طور میتوانید اجازه کار بدست بیاورید؟



زمانی که
شما از  ۶ماه به اینسو اقامت  Duldungنظر به پاراگراف

 ۰۶الف قانون اقامت داشته باشید و
شما اهل آلبانی ،بوسنی و هرزگوین  ،غنا  ،کوزوو  ،مقدونیه ،

مونته نگرو  ،سنگال و صربستان نباشید
شما میتوانید اجازه کار دریافت نمایید.





در اجازه اقامت شما باید مورد زیر ذکر شود:

باید چکار کنم؟
ابتدا شما باید یک کارفرما پیدا کنید که مایل است شما را استخدام کند.
سپس باید برای مجوز کار برای این موقعیت در اداره امور خارجیان
تقاضای اجازه کار بکنید.
کارفرما باید برای کاری که شما را استخدام میکند فرم شرح وظیفه را پر
کند.
و شما این فرم را به اداره امور خارجیان تحویل بدهید.

" با توافق اداره امور خارجیان اجازه
استخدام شدن را دارید"

در غیر این صورت  ،مقررات مشابهی برای پناهجویان اعمال می شود
(پاراگراف  ۱الف را ببینید).

 .۲چه کسی میتواند دوره ادغام  Integrationskursرا بگذراند؟

به وسیله دوره های زبان برای پناهندگان تحت حمایت ایالت
نیدرزاکسن
سایر دوره های زبان با موسسات آموزشی
دوره های زبان آنالین
...

اطالعات بیشتر در اینباره را میتوانید از پروژه شبکه ادغام بدست
آورید.

 .۴چه کسی میتواند خود را به عنوان بیکار ثبت کند؟
شما میتوانید زمانی خود را به اداره کاریابی به عنوان بیکار معرفی کنید
که:


در حاال حاضر کارنمی کنید و



دنبال کاری هستید که شامل بیمه اجتماعی باشد ( به معنی شغلی
بیش از یک کار کوچک  (Minijobو



و از طرف اداره کاریابی میتوانید برای کاری معرفی شوید.

این فقط در صورتی امکان دارد که شما اجازه کارکردن را داشته باشید
(توجه کنید به بند )۱
 .۵چه کمکهایی میتوانید از اداره کاریابی بگیرید؟
در صورتیکه شما اجازه کارکردن را داشته باشید (با توجه به بند ،)۱
شما میتوانید از طرف اداره کاریابی مزایای خاصی را دریافت کنید که به
منظور تسهیل ورود شما به بازار کار یا به زندگی کاری در آلمان است.
این کمکها و تسهیالت به قرار ذیل است:


مشاوره



معرفی شغل های موجود



کمک های مالی از بودجه یی که برای کاریابی تخصیص داده
شده است  .از این بودجه میتوانید برای تأمین هزینه های آماده
کردن و فرستادن درخواستهای کار ،لباس مخصوص کار ،تهیه
گواهی های بهداشتی الزم ،ارزیابی و قبول مدارک تحصیلی
خارج از کشور و غیره استفاده نمایید.



بودجه جهت ادامه تحصیل حرفهای



تدابیر در جهت تشویق و راه دادن متقاضیان به بازارکار (توسط
موسسات ذیصالح و یا کارفرمایان)



بودجه جهت آماده ساختن یا شرکت دادن معلولین به بازار کار

کارفرمایان هم میتوانند در صورت استخدام متقاضیان پناهندگی یا افراد
شامل دولدونگ ،و یا با فراهم کردن سهولتهایی جهت راهیابی آنان به
بازار کار ،ازامتیازات مالی اداره کاریابی برخوردار شوند.
متقاضیان پناهندگی از کشورهای اریتره  ،سومالی یا سوریه میتوانند قبل
از اینکه اجازه کار داشته باشند ،از یک سلسله امتیازات اداره کاریابی
بهرهمند شوند.

همچنان متقاضیان پناهندگی و کسانیکه  Duldungمیشوند و به تحصیل
حرفه ای میپردازند میتوانند از کمک های مالی اداره کاریابی بهرهمند
شوند مانند آموزش های کمکی.
 .۶چه کسی میتواند سوابق تحصیلی خارجی را ارز یابی نموده وبه
رسمیت بشناسد؟
در صورتی که شما خارج از آلمان تخصص شغلی بدست آورده باشید
(مثال کارآموزی آموخته باشید یا تحصیالتی را تمام کرده باشید) ،هر
زمان میتوانید این اسناد را در آلمان به رسمیت بشناسانید .این کار ورود
شما به بازار کار را بسیار ساده تر می کند.
در موارد ذیل شما میتوانید با یکی ازمراکز مشاورتی جهت به رسمیت
شناختن اسناد تحصیلی ویا شغلی خارجی تماس حاصل نمایید.
زمانی که
میخواهید کارکنید

میخواهید اموزش ببینید

میخواهید کار آموزی (  ) Praktikumکنید

میخواهید به مدرسه بروید

به یک دوره آموزشی

یا در دوره هایی برای باالبردن سطح صالحیت های خود

شرکت میکنید
زمانیکه درموارد فوق به کمک احتیاج داشته باشید
با آدرس زیر تماس بگیرید :
Projekt Netzwerk Integration
Lyudmyla Stieben und Linda Kiewe
Johannisstr.91 in 49074 Osnabrück
0541 – 34445
Istieben@caritas-os.de / lkiewe@caritas-os.de

اطالعات برای کسانی که
میخواهند کارکنند ،
زبان آلمانی بیاموزند و یا
ادامه تحصیل حرفه ای دهند...

اطالعات بیشتررا میتوانید از آدرس زیر بدست آورید.
www.esf-netwin.de
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