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■ Szolgáltatások  

Segítünk a:  

■ Német nyelvtudás fejlesztésében  

■ Iskolai végzettség elérésében  

■ A szakképzés befejezésében  

■ A szakmai élet belépésébe  

■ További képzésekben a szakmai életben  

■ A külföldi végzettségek elismerésében  

■ Az illetékes hatóságok közvetítésében  

 

 
■ Kapcsolattartó személy 
 

Iskolai okatatás és szakképzés  

08441 27-2967 

Löwenstr. 2 – 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm  

Bildungskoordination@landratsamt-paf.de 

 

Karrier kezdése és továbbképzés  

08441 27-2965 

Löwenstr. 2 – 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm  

Bildungskoordination@landratsamt-paf.de 
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■ Mit tartalmaz?  
 

A nyelv, a képzés és egy állás nagyon fontos az integrációhoz. 

A német nyelv tanulása ahhoz kell, hogy az ember egy 

megfelelö munkát találjon magának. Ehhez szükséges egy 

megfefelö iskolai végzettség. Az integrációs szakterület 

tanácsadást kínál német nyelvtanfolyamokban, képzési 

ajánlatokban és a hazájából való okirati papírok 

elismerésében. Szívesen segítünk önnek az ön képzésének a 

tervezésében vagy a keresett szakmai karrierben. 

Szintén segítségére állunk önnek, ha ön egy céget vezet és 

tudni szeretné, hogy milyen továbbképzési lehetöségek 

vannak az ön bevándorló alkalmazottai számára.  

■ Miben adunk tanácsot? 
 

Segítségül állunk önnek az ön egyedi képzésének és a szakmai 

útjának tervezésében.  

■ Nyelv  

 Mindenféle nyelvtanfolyam. Például: Integrációs és 

alfabetizációs tanfolyamok  

 Részvételi és vizsgai feltételek  

 

■ Iskolai képzés  

 Iskolai képzés, például: Iskolarendszer Németországban és 

Bajorországban, iskolai tanulmányok korrepetálása és 

felzárkózása, külföldi iskolai végzettségek elismerése  

 

■ Szakképzés valamint továbbképzés  

 Szakmai képzés és továbbképzés, például: Szakmai 

elökészítés, kettös és iskolai szakmai kiképzés, szakmai 

végzettség bepótlása  

 Külföldi szakmai végzettség elismerése, anyagi személyzeti 

támogatási lehetöség és tanácsadó hely  

 Egyetemi oktatás, például: tanulmányi szakok és külföldi 

tanulmányi végzettség elismerése  

 

■ Munka  

 Tanácsadás munkaadónak és kiképzönek, például 

szakmunka és finanszírozási lehetöségek az üzemek 

részére, német támogatóprogram az üzemben, hatósági 

ügyek  

 

 

A tanácsadás ingyenes, bizalmas és széleskörü. A tanácsadást 

egyénileg, személyes igények alapján nyújtják.  

■ Kinek szól?  
 

A kínálatunk leginkább az (új-) bevándorlókhoz szól, 

függetlenül az állampolgárságtól, a tartózkodási engedélyétöl, 

vagy a beutazás céljától.  


