
برنامۀ کمک و پشتيبانی „همسازی از طريق آموزش مهارت ها” هدف 
بهبود پايدار ادغام اشخاص بالغ دارندۀ سابقۀ مهاجرت در بازار کار را دارا 

ميباشد. اين برنامه از وسايل مالی وزارت فدرالی کار و امور اجتماعی 
(BMAS) تامين ميگردد. مشارکين اين وزارت در اجرای برنامه وزارت 
 (BA) و ادارۀ فدرالی کار (BMBF) فدرالی تعليم و تربيه و تحقيقات

ميباشند. 

Das Teilprojekt wird durchgeführt von:

تدابير آموزش مهارت ها

مسايل مربوط به مصارف به رسميت شناخ� مدارک حرفه ای خارجی

تدابير آموزش مهارت ها از طرف شبکۀ همسازی از طريق 
(IQ) آموزش مهارت ها

مربوط نيدرزاکسين برای شما ريگان اند. لطفاَ درين مورد با مراجع 
مشورتی همسازی از طريق آموزش مهارت ها (IQ) صحبت کنيد. مصارف 

سفر جهت اشتراک در تدابير آموزش مهارت ها نيز پرداخت ميگردند.
مصارف جهت ساير تدابير آموزش مهارت ها از طرف مرکز کاريابی 

(Jobcenter) و يا ادارۀ کار (Agentur für Arbeit) پرداخته شده 
ميتوانند. کارمندان ادارت مذکور ارزيابی ميکنند که آيا به عهده گرفتن 

مصارف از طرف شان معقول اند و يا خير. آنها به اين ارتباط بصورت 
منفرد تصميم ميگيرند. 

توجه کارمندان را به امکانات ذيل معطوف نمائيد:
آموزش های مطالبه شده در زمينۀ قانون به رسميت شناختنن   -

 HEGA 09/15-1 ESF geförderte Qualifizierungen im) مدارک
(Kontext des Anerkennungsgesetzes

در صورتيکه عايد کافی داشته باشيد بايد مصارف را خودتان متقبل شويد.

 (.Flüchtlingsrat Niedersachsen e. V) شورای مهاجرين نيدرزاکسين
يک موسسۀ عام المنفعه است که در سال 1984 ميالدی تاسيس گرديده 

است. ما يک شبکۀ مستقل متشکل از انجمن های ابتکارات برای 
مهاجرين، موسسات خيريه، انجمن های کليسائی، اتحاديه های صنفی و 

اشخاص منفرد ميباشيم.
  (.Flüchtlingsrat Niedersachsen e. V)  شورای مهاجرين نيدرزاکسين

در راستای دريافت حق اقامت و تامين حقوق مساوی برای همه افراد 
ايکه مرکز زندگی شان آلمان است کار و فعاليت ميکند. 

  (.Flüchtlingsrat Niedersachsen e. V) شورای مهاجرين نيدرزاکسين
با پروژۀ همسازی از طريق آموزش مهارت ها (IQ) به نام تمرکز باالی 

مهاجرت „Fokus Flucht” مشارک پروژۀ قسمی شبکۀ همسازی از 
طريق آموزش مهارت های (IQ) نيدرزاکسين در برنامۀ کمک و پشتيبانی 

„همسازی از طريق آموزش مهارت ها (IQ) „ ميباشد.

شما مراجع مشورتی همسازی از طريق آموزش مهارت ها (IQ) را جهت 
به رسميت شناختن مهارت های حرفه ای خارجی تان در اينجا دريافت 

نموده ميتوانيد:
https://www.migrationsportal.de/angebote/

migrantinnen-migranten/berufliche-anerkennung.html
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به رسميت شناخ� مدارک حرفه ای خارجی 
– مرصف آن چقدر است؟



آیا یک مدرک حرفه ای را در خارج کسب نموده ايد؟ مدرک تان در آلمان به 
رسميت شناخته شده ميتواند. به اين ارتباط مدرک تان با يک مدرک حرفه 
ای مشابه آلمانی مقايسه شده و معادل بودن اش ارزيابی ميگردد. اين کار 

در چوکات يک روند قانونی انجام می يابد. 
با به رسميت شناختن مدرک حرفه ای خارجی چانس تان در بازار کار آلمان 
بهبود می يابد. به رسميت شناختن مدرک شرط ضروری جهت مجاز بودن 

انجام کار در برخی از حرفه ها در آلمان ميباشد.

پناهندگان نيز، بدون درنظرداشت تابعيت دولتی و وضعيت اقامت شان، 
حق انجام روند به رسميت شناختن مدارک شانرا دارا ميباشند. 

به رسميت شناختن مدرک حرفه ای چقدر مصرف دارد؟

•    مشورت همسازی از طريق آموزش مهارت ها (IQ) رايگان است.  
•   ترجمه و تصديق اسناد مخارج پولی دارد.  

•   برای روند به رسميت شناختن مدارک هم بايد فيس پرداخته شود.  
•   مقدار مصارف خيلی متفاوت است.  

•   اما در صورتيکه شما پول نداشته باشيد کمک مالی   
            هم موجود است!

در مورد امکانات مربوطه از مراجع مشورتی همسازی از طريق آموزش 
مهارت ها (IQ) معلومات بدست آريد. در آنجا به شما کمک شده ميتواند.

گام های مهم مصرف اش چقدر است؟من پول ندارم. کی به من کمک ميکند؟

گام 1: به مرجع مشورتی همسازی از طريق آموزش 
مهارت ها (IQ) مراجعه کنيد

با يک مرجع مشورتی همسازی از طريق آموزش مهارت 
ها (IQ) يک موعد مالقات را تعيين نمائيد. مراجع مشورتی همسازی 

از طريق آموزش مهارت ها (IQ) را درينجا دريافت نموده ميتوانيد: 
www.migrationsportal.de

گام 2: مدارک (شهادتنامه ها) و اسناد
همه اسناد ايراکه به مدرک حرفه ای خارجی تان ارتباط 

ميگيرند جمع آوری نمائيد (به طور مثال ديپلوم، لست 
مضامين و نمرات، جوازنامه برای حرفه، تجارب کار وغيره).

شما به کاپی تصديق شده از مدارک اصلی تان نياز داريد. مدارک 
و لست مضامين و نمرات تان بايد در اکثر حاالت به لسان آلمانی 

ترجمه شوند. لطفاَ در مرجع مشورتی همسازی از طريق آموزش 
مهارت ها (IQ) سوال کنيد که کدام اسناد تان بايد ترجمه شوند. 

استثنا: ادارۀ مرکزی برای امور تعليمی خارجی (ZAB) برای مدارک 
تحصيلی, شهادتنامه ها به لسان های ديگر را نيز ميپذيرد.

لطفاَ درينمورد قبالَ از مرجع مشورتی همسازی از طريق آموزش 
مهارت ها (IQ) مشورت بگيريد.

گام 3: درخواست به روند به رسميت شناختن
اين موضوع را که کدام مرجع مصارف روند به رسميت 

شناختن را به عهده گرفته ميتواند روشن سازيد. در قدم 
اول بايد اجازۀ پرداخت مصارف از جانب يک مرجع ديگر را بدست آريد.
آيا شما اين موضوع را که چه کس مصارف را به عهده ميگيرد روشن 
ساخته ايد؟ درين صورت ميتوانيد به رسميت شناختن مدرک حرفه 

ای و يا ارزيابی شهادتنامه را درخواست نمائيد. مراجع مشورتی درين 
مورد با شما کمک ميکنند.

گام 4: تدابير آموزش مهارت ها
در جريان روند به رسميت شناختن مدارک امکان اشتراک 

در تدابير آموزش مهارت ها موجود است. شما به کمک 
آن ميتوانيد تفاوت ها را برطرف نموده و چانس تانرا در بازار کار 

بهبود ببخشيد.

قبل از مصرف نمودن پول، درخواست درينمورد را لطفاَ به مرکز کاريابی 
(Jobcenter) و يا به ادارۀ کار (Agentur für Arbeit) ارائه نمائيد!

در صورتيکه درخواست تانرا بعد از آن ارائه نمائيد پول بدست آورده 
نميتوانيد. مصارف ترجمه و کاپی های تصديق شده، فيس برای روند 1 

به رسميت شناختن مدارک
در صورتيکه شما مشتری مرکز کاريابی (Jobcenter) باشيد، درخواست به 

عهده گرفتن مصارف را  به همين اداره ارائه نمائيد.
در مورتيکه شما مشتری ادارۀ کار (Agentur für Arbeit) باشيد، 

درخواست به عهده گرفتن مصارف را به همين اداره ارائه نمائيد. کارمندان 
ادارت مذکور ارزيابی ميکنند که آيا به عهده گرفتن مصارف از طرف شان 

معقول اند و يا خير. آنها به اين ارتباط بصورت منفرد تصميم ميگيرند.

توجۀ آنها را به امکانات ذيل معطوف نمائيد:
امکانات تمويل با بازپرداخت به قسط  به اساس 

:(SGB) قانون اجتماعی II و I کتابهای
قانون به رسميت شناختن مدارک؛ تاثيرات باالی مشورت بازار کار   -

 HEGA 03/2012 17 Anerkennungsgesetz; Auswirkung auf)
(die Arbeitsmarktberatung

مادۀ 44 کتاب II قانون اجتماعی (SGB) „بودجۀ جاگذار نمودن”   -
”Vermittlungsbudget„

-  مادۀ 45 کتاب III قانون اجتماعی (SGB) „تدابير جهت فعال 
 Maßnahmen zur Aktivierung und„ ” سازی و ادغام شغلی

”beruflichen Eingliederung
 (SGB)  قانون اجتماعی III ارتقاء توسعه حرفه ای (مادۀ 81 و مابعد کتاب  -

((SGB) قانون اجتماعی II در صورت لزوم در ارتباط با مادۀ 16 (1) کتاب

 Agentur für) و يا ادارۀ کار (Jobcenter) در صورتيکه مرکز کاريابی
Arbeit) نخواهد که مصارف را متقبل شود، چی ميشود؟

از آنها تقاضا نمائيد که موضوع را به شکل تحريری به شما مدلل سازند. 
بعد از آن با اين مکتوب به مرجع مشورتی همسازی از طريق آموزش 

مهارت ها (IQ) مراجعه کنيد. در آنجا باهم يکجا در مورد امکانات ديگر 
مشوره نمائيد. از سال 2017 ميالدی بدين سو کمک مالی برای به رسميت 

شناختن مدارک (Anerkennungszuschuss) موجود اند. اين کمک 
به اشخاص ايکه عايد کم دارند صورت ميگيرد. اين کمک برای اشخاصی 

که درخواست شان از طرف مرکز کاريابی (Jobcenter) و يا ادارۀ کار 
(Agentur für Arbeit) رد گرديده باشد نيز صورت ميگيرد. درخواست در 

مورد اين کمک صرف در ادارۀ مشورتی صورت گرفته ميتواند. محدوديت: 
مصارف برای درخواست ها به ادارۀ مرکزی برای امور تعليمی خارجی 

(ZAB)، يعنی ارزيابی سند فراغت از پوهنتون به واسطۀ کمک مالی برای 
 (Anerkennungszuschuss) به رسميت شناختن مدارک

تمويل شده نميتوانند.


