
Образователни 
консултации  

за чужденци 

Окръг Pfaffenhofen a.d.Ilm  

landkreis-pfaffenhofen.de 

■ Услуги  

Подкрепа при:  

■ Подобряване на познанията по немкси 

език  

■ Придобиване на свидетелства за 

завършено училищно обраование  

■ Завършване на професионално 

образование  

■ Първи стъпки в професионалния живот  

■ Допълнителни квалификации  

■ Признаване на дипломи от чужбина  

■ Препратка към правилните служби  

 

■ Контакти  
 

Училищно и професионално образование  

08441 27-2967 

Löwenstr. 2 – 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm  

Bildungskoordination@landratsamt-paf.de 

 

Навлизане в професията и квалификации  

08441 27-2965 

Löwenstr. 2 – 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm  

Bildungskoordination@landratsamt-paf.de 

Снимка: © pixabay          

Важно: Всички услуги на 

подотдела са съобразени 

със Закона за защита на 

личните данни.  

Валидно към  2020 

Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm 

Издател: Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm 

Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm 

Tel.: 08441 27-0 | Fax: 08441 27-271 

poststelle@landratsamt-paf.de 
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■ Какво е това? 
 

Езикът, образованието и работата са важни стъпки в 

интеграцията. Изучаването на немски език е важно за 

намирането на подходяща работа, както и правилното 

образование. Отдел „Интеграция“ предлага консултации 

относно курсове по немски език, квалификации, и 

признаване на дипломи и свидетелства, придобити извън 

Германия. Предлагаме Ви и ориентировка и начална 

подкрепа в планирането на избрания от Вас 

образователен и професионален път. 

Широкият спектър на предлаганите от нас консултации са 

на разположение и на Вашата фирма при въпроси относно 

ангажирането и квалифицирането на служители с 

чуждестранен произход.  

■ Какви консултации даваме? 
 

Ще Ви подкрепим в изготвянето на Вашия индивидуален 

образователен и професионален план.  

■ Език  

 Всички видове курсове по немски език, напр. начални и 

интеграционни курсове, както и немски в професията  

 Условия за приемане и изпити  

 

■ Училищно образование  

 Училищно образование, например училищната система 

в Германия и Бавария, извънучилищна подготовка и 

наваксване/признаване на училищни свидетелства  

 

■ Професионално образование и квалификации  

 Професионално обучение, квалификации, например 

професионална подготовка, дуално и училищно 

обучение, наваксване на професионални дипломи 

 Признаване на професионални дипломи от чужбина, 

финансова подкрепа и консултативни служби  

 Висше образование, напр. видове следване и 

признаване на дипломи за висше образование от 

чужбина  

 

■ Работа  

 Консултации за работодатели и обучители, например 

експерти по предмет, финансова подкрепа за фирми, 

изучаване на немски на работното място, ведомствени 

въпроси  

 

Консултацията е безплатна, поверителна и  обстойна. 

Консултацията е индивидуална на базата на личните 

предпоставки.  

■ За кого се отнася? 
 

Образователните консултации са ориентирани към 

наскоро пристигналите в Германия, независимо от 

произхода, разрешителното за пребиваване и целта на 

престоя им.  


