
Mradi huu utafadhiliwa 
na Mfuko wa Uhamiaji, 
Uhamiaji na Ushirikian

Tayari una shahada na ungependa kufanya kazi nchini Ujerumani? Matarajio 
yako ya kazi ni bora kama una shahada yako kutambuliwa. Kutambua ni hata 
sharti muhimu kwa kazi nyingi zilizosimamiwa. Basi basi unaweza kufanya 
kazi rasmi nchini Ujerumani katika taaluma fulani.

CHANYA

Ufananisho kamili: 
Ujuzi wako na ujuzi wako wa 
kigeni ni sawa na sifa ya 
kitaaluma ya Ujerumani. POSITIV

HASI

Hakuna sawa: huwezi 
kulinganisha sifa za kigeni na 
sifa ya Ujerumani. Programu 
yako ilikataliwa.

Nini unaweza kufanya sasa 
inapatikana kwenye mtandao wa 
IQ (www.netzwerk-iq.de).

CHANYA ISOKAMILI

Ulinganisho wa kutosha: 
Ufafanuzi wako wa kitaaluma wa 
kigeni unafanana na sifa ya 
kitaaluma ya Ujerumani katika 
baadhi ya pointi, lakini si kwa 
mambo mengine.

Katika taarifa, utapata sifa 
ambazo tayari unazo, ni zipi 
ambazo bado hazipo na ni hatua 
gani zinazopatikana kwako. 
Wasiliana na kituo chako cha 
ushauri.

JE! NINA SWALA 
LA KAZI?

JE NINAJUA KUMBUKUMBU 
YANGU YA AJIRA?

NDIYO MAFUNZO 
YANGU
A. IMEWEKWA
B. HAIJATUMIWA?

Kuangalia haraka • Jaribio la haraka ikiwa unapenda na kufanya kazi huko Ujerumani kwenye www.make-it-in-germany.com

Kituo cha Karibu cha Karibu cha ZAV • Kushauriana mtandaoni, wasiliana na www.make-it-in-germany.com

Ausländerbehörde (Mamlaka ya uhamiaji) • Ofisi inayofuata kwa mashauriano ya tovuti kwenye "Mein Weg na Deutschland" 
www.goethe.de/mwnd

Shirika la Ajira la Shirikisho • Ofisi inayofuata kwa mashauriano ya tovuti kwenye www.arbeitsagentur.de

Kutambuliwa nchini Ujerumani • Kujitegemea kwenye mtandao kwenye www.anerkennung-in-deutschland.de

Kazini (shirika la ajira) • Huduma ya habari kwenye www.berufenet.arbeitsagentur.de

Kutambuliwa nchini Ujerumani • Ushauri mtandaoni, kwa simu au kwa mtu, wasiliana na www.anerkennung-in-deutschland.de

Fanya nchini Ujerumani • Ushauri wa mtandaoni au simu katika www.make-it-in-germany.com

UAMU WA KAZI ILIYACHAGULIWA

TAFUJI WA UFUNZO WA UFUNZO

MAPENDEKEZO KUTOKA

Utaratibu wa kutambua daima ni mtu binafsi. Kuna sheria tofauti na watu 
wasiliana. Utaratibu huchukua hadi miezi mitatu na gharama kati ya € 100 
na 600.

Maelezo zaidi juu ya www.anerkennung-in-deutschland.de

NINI RECOGNIZING POINT KATIKA MAFUNZO YA 
MAFUNZO YANGU?

Pamoja na mtambuzi wa kutambua kwenye 
www.anerkennung-in-deutschland.de unaweza kupata ni nani ofisi ya 
vibali inayomhusu kesi yako na nyaraka ambazo unahitaji.

KUHUTUA MAHARU NA KUTIKA MATATIKI

Pata hati ambayo inahitaji kutafsiriwa na kuthibitishwa. Hizi ni, kwa 
mfano, vyeti vya ajira au diploma.

Kuwekwa kwa watafsiri na watafsiri wa kuthibitishwa na serikali 
kunaweza kupatikana kwenye www.justiz-dolmetscher.de na Shirikisho 
la Ajira la Shirikisho.

JINSI YA KUTAMBULIWA KWA DIGRII?

A

KUTAMBULIWA 
GRANT

Unaweza kuomba msaada wa 
kifedha kwa gharama za 
maombi. Chini ya
www.anerkennungszuschuss.de 
utapata taarifa zote na fomu.

UTANGULIZI WA 
UFUNZO WA UFUNZO

Inatoa fursa nzuri zaidi 
kwenye soko la kazi la 
Ujerumani, uwezekano wa 
elimu zaidi na hata malipo 
bora zaidi.

KATIKA 
TAARIFA

Uliza Shirikisho la 
Ajira la Fedha kwa 
msaada wa 

kifedha

Б

ORODHA 
CHANYA 

Angalia orodha hii ya kazi 
ambazo wafanyakazi wenye ujuzi 
wanatafuta sasa kwenye 
www.arbeitsagentur.de/positivliste. 
Ikiwa kazi yako ya kumbukumbu ni 
kwenye orodha hii, una nafasi nzuri 
sana katika soko la kazi la 
Ujerumani. Lakini basi utakuwa 

na kukamilisha mchakato 
wa kutambua kwa 

kiwango chako.

MAFUNZO YA KUFANYA KAZI YA KAZI KWA WAKATI WA MAJIBU NA WAZI WA KAZI (ZAV) YA 
AGENCIA YA FEDERAL YA KAZI AU ULEZI WA WATU

UNAWEZA KUTUMIA!

Sasa unaweza kutafuta kazi nchini Ujerumani na kuanza kufanya kazi. Taarifa juu ya hii inaweza kupatikana, 
kwa mfano, na Shirikisho la Ajira ya Shirikisho. Tafadhali kumbuka kwamba kwa kazi fulani ujuzi na uchunguzi 
wa lugha za kiufundi lazima kwanza kukamilika. 

ДА

НЕHAPANA

HAPANA

NDIYO

NDIYO

UJUZI WA 
KIJERUMANI

Ujuzi mzuri wa kijerumani 
husaidia uanze katika maisha 
ya kitaaluma. B1 mara nyingi 
ni sharti hapa. Kozi za 
 kijerumani katika nchi yako 
  zinaweza kupatikana katika

www.goethe.de


