مساعدة لألجئين :البحث عن عمل في ألمانيا
ليس من السهل أن تجد عمالً وأنت الجئ ،فهناك بجانب الصعوببا الغوبةع أةضعا بوع معن
المبانع القانبنيع و وتدةععد ة اعع سععانالند أن تحععد كيفيع تقععدةب اغععب البصععدة بالومععل وف ع
كيفي مساعدة مكبب الومل ف البحث لك عن عمل و
وةغوب وضع اإلقامة ف هذا األمعد دوناً كبيعداً ،ييعث ةمكعن لالجئعين الموبعدب بهعب أن ةبعدؤا
مباشدة ف البحث عن عمل دون قيد ،أما بالنسب لمن كان وضع ةقامبع ال ةعاا ييعد واضع
أو ف وض اإلقام المؤقب  ،فإن ال ةُسم ل أن ةبدأ بالبحث عن عمل ةال بود ثالث أشهد معن
تقدةب اغب الغجبءو
ومن وجد عمال  ،فإن ال ةاا ةحباج ةلى مبافق عغى الومل من جانب السغطا المخبص
باألجانبو ة أن السغطا المخبص باألجانب تسبقص مدى تبافد ألمانيين لهذا الومل من
عدم  ،وهذا ما ةسمي المدء بفحص األفضليةو وةبب فحص األفضغي عندما ةكبن المدء
مبباجداً ف ألمانيا لمدة تاةد عن  15شهداً وةدةد أن ةقبم بممانس البدنب عغى مهن أو
دناس أو تأهيل وظيف و
هناك مدكاان ةساعدان ف البحث عن عمل وةقدمان اإلسبحانة ،هما :مكتب الممبل والوكالبة
اإلتحادية للمملو و المدكا المخبص باالسبحانة هب الذي ةحصل المدء من عغى مبغع ةعانع
المويح و لذلك ةنبو عغى الالجئعين أن ةبصعغبا مسعبقا ً لعدى مكبعب الومعل أو البكالع اإلتحادةع
لغومل وأن ةسبفسدوا عن هذا األمدو ثب ةمكن لغمدء بود لك أن ةحدد مبعداً لإلسبحانةو ومعن
األمبن المساعدة بحكل اساس أن تذهب ةلى مكبعب الومعل أو البكالع اإلتحادةع لغومعل وموعك
مترجم أو وسيط لغويو
وكذلك ف مدكا اإلسبقبا اإلقغيم بـمدةن ليباخ ةبجد مدكا اسبحانة فوا  ،داخل مركز
المملوماتو وفي ةسبطغ الالجئبن عغى كل الحدوا المطغبب وعن االعبداب بالمؤهال
الدناسي الب تب الحصب عغيها ف البان وةمكانيا الومل الب ةُبحث عنها بصف خاص
ف ألمانياو ومن االخبصاصا المهني المطغبب  :مطبنون لغبدامج  ,وممدضبن  ,وكذلك
مهندسبن و
ومن لدة ةثباتا بالمؤهال المدنسي أو الجاموي أو المهني  ،فيمكن أن ةقدم هذه الشهادات
يبى ةبب اإلعبداب بهاو وةساعد ف هذا األمد مدكا ةلبقاء مدكاي ،وهب عبانة عن مدكا
خدما إلتمام المؤهال األجنبي ومودوب اخبصاناً باسب )(SEAQو وليس من الضدوي
ف بو البظائف أن ةبب اإلعبداب بالحهادا  ،وةقبم مدكا اإللبقاء المدكاي ببقدةب
اإلسبحانة أةضاً ،ومن ليس لدة شهادا  ،فوغي ةخببان مؤهالت لدى ونشا الحدكا
الب تبحث عن عامغينو

