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 برای افراد دارای مجوز اقامت یا حکم تحمل معتبر است

 Abs. 2 AsylG, § 32 BeschäftigungsVO 61: § قانونیمبانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIT FOR WORK – Bewerbung, Ausbildung, Beruf                                                                                                  21.04.2018 

 
Vortrag:  Der Arbeitsmarkt mit seinen rechtlichen Rahmenbedingungen  

Referent/in :   Hr. Becker, Amtsleiter Ordnungsamt ,Fr. Gehrig, Referatsleiterin Ausländeramt , 
                                Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 

 ماه( 3 - 1ممنوعیت اشتغال )

( و آژانس فدرال کار ABH) Ausländerbehördeتایید اداره امور اتباع خارجی 

Bundesagentur für Arbeit (BA) ماه دیگر هیچ نوع بررسی اولیه )از  15از , به این ترتیب پس

 ( انجام نمی شود48تا ماه  4ماه 

 (       49دسترسی بدون محدودیت به بازار کار )از ماه 
 الزم است ABHالزم نیست، ولی همیشه  BAتایید 
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 اصوال همیشه ممکن استآموزش،  -

 الزم است )در مورد مجوز اقامت( ABHتایید  -

در صورت نبود مدارک شناسایی و یا در صورت همکاری نکردن در گرفتن این مدرک  -است  Regierungspräsidium Karlsruheمسئولیت صدور یک حکم تحمل آموزش با  -

 صادر نمی شود

 

 ارائه قرارداد دوره آموزشی ضروری است 

 

 

 ز اقامت دریافت می کنند. اگر پناهجویان به عنوان افراد دارای حق پناهندگی تایید شده باشند و یا یک وضعیت محافظت دیگر داده شده باشد، آنها یک مجو

  

 

  31§ فعالیت درآمدزا بر اساس BeschäftigungsVO مجاز است 

 

 

 

 

 

 kreis.de-neckar-auslaenderamt@rheinتماس: 

 1478 - 522 06221تلفن دبیرخانه: 

mailto:auslaenderamt@rhein-neckar-kreis.de
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 موقت اجازه اقامت 
Aufenthaltsgestattung 

 Duldungحکم تحمل 

 مجوز از ِکی وضعیت
ABH 

 رضایت
BA 

بررسی 
 اولیه 

شرایط 
بازار 
 کار

 مجوز از ِکی
ABH 

 تایید
BA 

شرایط  بررسی اولیه
 بازار کار

 « عادی»اشتغال 
 یورو در ماه )بدون دستمزد/ کار پاره وقت( 1از 

-خیر  بله بله ماه 3
08/2019 

-خیر  بله بله ماه 3 بله
08/2019 

 بله

 «عادی»اشتغال 
 یورو در ماه )بدون دستمزد/ کار پاره وقت( 1از 

 بله خیر بله بله ماه 15 بله خیر بله بله ماه 15

 «عادی»اشتغال 
 یورو در ماه )با دستمزد/ کار پاره وقت( 1از 

 خیر خیر خیر بله ماه 48 خیر خیر خیر بله ماه 48

 بله خیر خیر بله فوری بله خیر خیر بله ماه 3 افراد دارای مدرک دانشگاهی داخلی در شغل مربوطه 

 افراد دارای مدرک دانشگاهی خارجی 
 یورو ناخالص 48.400با حداقل 

 بله خیر خیر بله فوری بله خیر خیر بله ماه 3

افراد دارای مدرک دانشگاهی خارجی در یک شغل نظام مند )مثال 
 پزشکان؛ مهندسان( 

 یورو ناخالص 37.752با حداقل 

 بله خیر بله بله ماه 3 بله خیر بله بله ماه 3

 بله خیر بله بله ماه 3 بله خیر بله بله ماه 3 افراد دارای مدرک دوره آموزشی داخلی در شغل مربوطه

افراد دارای مدرک دانشگاهی خارجی به صورت تایید شده به عنوان 
 ( مربوط باشدBAمعادل، اگر به یک شغل نظام مند )فهرست مثبت 

 بله خیر بله بله ماه 3 بله خیر بله بله ماه 3

 خدمت داوطلبانه فدرال
 

 بله خیر خیر بله فوری بله خیر خیر بله ماه 3

 آموزش شرکتی
 

 بله خیر خیر بله فوری بله خیر خیر بله ماه 3

 دوره کار آموزی به منظور آشنایی برای پذیرش یک شغل
 

 خیر بله بله ماه 3
 

 خیر بله بله فوری بله
 

 بله

دوره کار آموزی به منظور آشنایی برای یک دوره آموزشی یا 
 ماه( 3تحصیل دانشگاهی )اختیاری، حداکثر 

 خیر خیر خیر بله فوری خیر خیر خیر بله ماه 3

دوره کار آموزی در چارچوب یک آموزش مدرسه ای یا یک تحصیل 
 دانشگاهی

خیر )فقط به  ماه 3
صورت کتبی 
 اطالع دهید(

خیر )فقط به  فوری خیر خیر خیر
صورت 

کتبی اطالع 
 دهید(

 خیر خیر خیر

 یادگیری های سایه به سایه 
 نحوه انجام کار، بدون انجام کار توسط خود فرد( به )نگاه کردن 

 خیر خیر خیر خیر فوری خیر خیر خیر خیر فوری

 


