أصدقائي األعزاء :

دائرة مساعدة األجانب في مدينة فورتزبروغ تنظم في هذا الخريف سلسلة معلومات تتضمن ثالث نقاط مهمة  ,النقاط واالسئلة المهمة
والفعلية لألجانب و الحاجات الذي يجب على األجنبي الحصول عليها.

 13تشرين االول 2015

على العنوان  Neubaustraße 12في ) - (Barockhäusernالساعة  6مساء .الدخول مجاني .

المعلومات المطروحة  :االعتراف بالمهن والشهادات الدراسية لألجانب:
المهاجرين جميعهم ومنذ نيسان  2012لديهم الحق بتعديل مؤهالتهم المهنية وشهاداتهم الدراسية  ,وهذا يحدده قانون تحديد المؤهالت
المهنية .الذي ينطبق على المهاجرين بغض النظر عن أصلهم او تصاريح اقامتهم.
وهذا اللقاء يوفر معلومات حول االسئلة المتعلقة باالعتراف بالمؤهالت المهنية ,الفرص الممكنة لمتابعة الدراسة  ,و فرص العمل.
باألضافة لذلك يتعرف المشاركون على فرص التعليم التي من الممكن ان يقدمو اليها حسب وثائقهم التعليمية الخاصة,وبإمكانهم
االستعالم بشكل مختصر و شخصي من السيدة "يوليا غوربونوفا" حول عملية االعتراف.
والنقطة االساسية هي الالجئين ,فبالنسبة لهم بشكل خاص يوجد صعوبة باالعتراف في المانيا بشهاداتهم الدراسية او المهنية التي
اكتسبوها في بالدهم .خاصة وأن االثباتات على الشهادات الجامعية او المهنية او المدرسية في بعض االحيان تكون قد فقدت اثناء
الهروب او بالحرب ببالدهم وال يسطتيعون الحصول عليها مرة ثانية.
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 5تشرين الثاني 2015
على العنوان  Dauthendey-saalفي  - Falkenhausالساعة  6مساء .الدخول مجاني.

المعلومات المطروحة  :ضمان القدرة على العمل:
في النظام االجتماعي في المانيا تتعلق استطاعتك على العمل غالبا بحالة إقامتك .وقانون هذا النظام معقد للغاية ويوجد فيه ايضا ترتيبات
خاصة وقيود.
هذا اللقاء يوفر معلومات حول الفرص الحالية الممكنة لألجانب و الخطوات الالزم اتبعاها لضمان ايجاد عمل وفق قانون . SGB II

 1كانون االول2015
علي العنوان  Dauthendey-saalفي  - Falkenhausالساعة  6مساء .الدخول مجاني

المعلومات المطروحة  :عريضة حقوق االجانب
سيتم عرض النقاط التالية خالل اللقاء :
* انواع تصاريح االقامة واهداف االقامة.
* لمحة عامة عن قانون اجراءات اللجوء.
* الهجرة من اجل العمل ,الدراسة او لم شمل االسرة.
* حق التنقل بحرية لمواطني االتحاد األوروبي واقاربهم.
* القوانين المحددة الجديدة لحق البقاء وإالغاء اإلقامة .و الحق القانوني الحالي بالبقاء.
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