■ Świadczenia
■

w nauce języka niemieckiego

■

w ukończeniu edukacji szkolnej

■

w ukończeniu edukacji zawodowej

■

w rozpoczęciu pracy zawodowej

■

w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

■

w uzyskaniu nostryfikacji świadectw i
dyplomów szkół ukończonych w kraju
urodzenia

■

POLNISCH

Pomoc i wsparcie:

Doractwo zawodowe
dla emigrantów

w kierowaniu zainteresowanego do
właściwych organów i urzędów

Powiat Pfaffenhofen a.d.Ilm

■ Osoba do kontaktu
Edukacja szkolna i zawodowa:
08441 27-2967
Löwenstr. 2 – 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm
Bildungskoordination@landratsamt-paf.de

Początki kariery zawodowej i podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych:
08441 27-2965
Löwenstr. 2 – 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm
Bildungskoordination@landratsamt-paf.de
Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm

Zdjęcie: © pixabay

Wydawca: Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm
Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm
Tel.: 08441 27-0 | Fax: 08441 27-271
poststelle@landratsamt-paf.de

Wskazówki: Wszystkie dane
zawarte w kwestionariuszu
podlegają ochronie danych
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■ Objaśnienia:

■ Jakich porad udzielamy:

Znajomość języka, wykształcenie zawodowe i praca
zarobkowa są istotnymi elementami integracji.
Nauka języka niemieckiego jest niezbędna do znalezienia
pracy odpowiadającej posiadanym kwalifikacjom. Dział
„Integracji“ pomaga:

Udzielamy wsparcia w kształtowaniu indywidualnej drogi
rozwoju zawodowego.

 w znalezieniu adekwatnego kursu języka niemieckiego,
 w zdobyciu skierowania do instytucji i organizacji
podnoszących kwalifikacje zawodowe emigranta i
mających wpływ na jego dalszy rozwój,
 w nostryfikacji świadectw i dyplomów szkół ukończonych
w kraju urodzenia.
Nasze wsparcie oferujemy także przedsiębiorstwom, które na
terenie powiatu Pfaffenhofen zatrudniają emigratów.

■

Pomagamy w nauce jęyzka niemieckiego

 Oferujemy różnorodne kursy nauki jęyzka niemieckiego:
kurs integracyjny, kurs dla analfabetów, kurs słownictwa
zawodowego i pojęć zawodowych
 Warunki uczestnictwa i wymagania wstępne do egzaminów
■

Edukacja szkolna

 Edukacja szkolna, na przykład system szkolny w Niemczech
i w Bawarii, umożliwienie nauki szkolnej i zawodowej,
nostryfikacja świadectw i dyplomów szkół ukończonych w
kraju urodzenia
■

Szkolenie zawodowe i doskonalenie zawodowe

 Edukacja zawodowa, podnoszenie kwalifikacji zawodowych
(na przykład nauka nowego zawodu w systemie
wieczorowym lub w szkołach dla pracujących, umożliwienie
zdobycia wykształcenia zawodowego włącznie z
certyfikatem zawodowym
 Nostryfikacja świadectw i dyplomów szkół ukończonych w
kraju urodzenia, kierowanie do kompetentnych instytucji i
organów udzielających wsparcia

 Edukacja akademicka: kierunki studiów i nostryfikacja
ukończonych w kraju urodzenia studiów akademickich

■ Do kogo się zwracamy?
Nasze propozycje i rady oferujemy emigrantom „starym” i
„nowym” niezależnie od ich narodowości, aktualnego statusu
prawnego w Niemczech i celu ich przyjazdu do Niemiec.

■

Praca zarobkowa

 Poradnie dla pracodawców i szkoleniowców (wsparcie i
pomoc dla firm i instytucji zatrudniających cudzoziemców,
organizowanie kursów języka niemieckiego w instytucjach i
w zakładach pracy, pomoc w załatwianiu spraw
urzędowych)

Porady są bezpłatne, poufne i kompetentne.
Porad udzielamy indywidualnie wszystkim zainteresowanym
uwzględniając ich osobiste predyspozycje.

