Der Weg nach

Deutschland

Die Wichtigsten Adressen auf einem
Blick
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Sprache und Migration

Goethe-Institut Myanmar: www.goethe.de/myanmar
Sprachkurse, Kultur, Bibliothek, Infos,
Angebote und Veranstaltungen, u.v.m.
E-Mail für deine persönliche Beratung an:
petra.kuehl@goethe.de
(auch Termine per Telefon oder unter vier
Augen können ausgemacht werden)

ဤအင်တာနက်စာမျက်နာတွင် ဂျာမန်စကာားသင်တန်ားမျာား၊
ယဥ်ကကျားမှုဆိုငရ
် ာပွွဲမျာား၊ စာကကည်တ
့် ိုက်နင့််
အခ ာားကခမာက်မျာားစွာကသာ သတင်ားအ ျက်အလက်မျာားကို
ဝင်ကရာက်ကကည်ရ
့် ှု နင
ို ပ
် ါသည်။ လူကတွွေ့(သို)့် အားကမားလ်မ
တစ်ဆင်အ
့် ကကြံကပားမှုရယူလိုပါက petra.kuehl@goethe.de
သဆက်
ို ့်
သွယ်ပါ။

MWND- Mein Weg nach Deutschland: www.goethe.de/mwnd
Deutsch üben, Leben in Deutschland, Hilfe,
Adressen und virtuelle Karten zu SprachKursanbietern und Beratungsstellen,
Antworten auf viele Fragen, u.v.m.
(auch auf Burmesisch)

ဂျာမန်စာကလ့်ကျင်ခ့် င်ား၊ ဂျာမနတွငက
် နထိုငမ
် ှုနင်က
့် နစဥ်
့် ဘဝ၊
ရရနင
ို သ
် ည်အ
့် ကူအညမျာား၊ ဘာသာစကာားကကျာင်ားမျာား၏
ဒဂျစ်တယ်လက်ကမ်ားစာကစာင်မျာားနင့််
အကကြံကပားအဖွွဲွေ့အစည်ားမျာား စသည်တ၏
ို ့် လပ်စာမျာား
(ခမန်မာဘာသာစကာားခဖင်လည်ား ဖတ်ရှုနင
ို ပ
် ါသည်)

Deutsche Botschaft in Yangon: www.yangon.diplo.de
Informationen, Veranstaltungen,
Nachrichten, Visum, Formulare, u.v.m.
(auch auf Burmesisch)

ပွွဲလမ်ားသဘင်မျာား၊ ဂျာမန်ရိုပ်ခမင်သကြံ ကာားသတင်ားမျာား၊ ဗဇာ၊
စာရွ က်စာတမ်ားမျာားနင့်် အခ ာားကခမာက်မျာားစွာကသာ
သတင်ားအ ျက်အလက်မျာား (ခမန်မာဘာသာစကာားခဖင်လည်ား
ဖတ်ရှုနင
ို ပ
် ါသည်)

BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)
Die offizielle Seite des BAMF, Bestimmungen,
Hilfe, Kontakte, Orte, wo man Deutsch lernen
kann, u.v.m.
BAMF-Hotline zum Leben und Arbeiten in
Deutschland: Jobsuche, Arbeit und Beruf, Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse,
Einreise und Aufenthalt, Deutsch lernen,
u.v.m.: +49 30 1815-1111
Besonders hilfreich die Broschüre
„Willkommen in Deutschland“
oder die Seite „Ehegattennachzug“.

BAMF (နင
ို င
် က
ြံ ရား ိုလှုြံမှုနင့်် ကရ ွေ့ကခပာင်ားကနထိုငမ
် ှုဆိုငရ
် ာ
ဥားစားဌာန) ၏ ပင်မတရာားဝင်စာမျက်နာခဖစ်ပပား BAMF
ဆိုငရ
် ာအကခ အကနမျာား၊ ရရနင
ို သ
် ည်အ
့် ကူအညမျာား၊
ဆက်သွယ်ရန်လပ်စာမျာားနင့်် ဂျာမန်စာသင်ကကာားနင
ို သ
် ည့််
ကနရာမျာားကို ကဖာ်ခပကပားထာားပါသည်။ BAMF-Hotline တွင်
ဂျာမနတွငက
် နထင
ို ခ် င်ားနင့်် အလိုပ်လိုပ်ခ င်ားဆိုငရ
် ာ
အလိုပ်ရာကဖွမှု၊ နင
ို င
် ခြံ ာားကကျာင်ားမျာား (သို)့် အလိုပ်မျာားမ
ရရထာားကသာဘွွေ့မ
ွဲ ျာားကို ဂျာမနတွင် အသအမတ်ခပြုမခပြု
စစ်ကဆားခ င်ား၊ ဂျာမနသိုစတင်
ဝင်ကရာက်မှုနင့််
့်
ကနထင
ို မ
် ှုကာလတစ်ကလ ာက် သအပ်သည်မျာားနင့််
ဂျာမန်စာသင်ကကာားခ င်ားဆိုငရ
် ာ အ ျက်အလက်မျာားကို
ကလ့်လာနင
ို ပ
် ါသည်။ ဖိုနား် +၄၉ ၃၀ ၁၈၁၅-၁၁၁၁
„Willkommen in Deutschland“ လက်ကမ်ားစာကစာင်နင့််
„Ehegattennachzug“ အင်တာနက်စာမျက်နာတမ
ို ့် ာ
အထူားအသြံိုားဝင်ပါသည်။

Make it in Germany: www.make-it-in-germany.com
Die Seite bietet Informationen für
Fachkräfte und Tipps zum Thema
„Leben in Deutschland“.

ဤစာမျက်နာတွင် ကျွမ်ားကျင်လိုပ်သာားမျာားအတွက်
လိုအပ်သည့်် အ ျက်အလက်မျာားနင့်် ဂျာမနတွင်
ကနထင
ို မ
် ှုဆိုငရ
် ာ အကကြံခပြု ျက်မျာားရပါသည်။

Portal zur Fachkräfte-Offensive: http://www.fachkraefte-offensive.de
Diese Seite zeigt in welchen Branchen
Fachkräfte fehlen, bietet Stellenanzeigen
und gibt Tipps für einen erfolgreichen
Start in Deutschland.

ဂျာမနတွငမ
် ည်သည့််နယ်ပယ်မျာား၌ ကျွမ်ားကျင်လိုပ်သာားမျာား
လိုအပ်ကနသည်ကို ဤဝက်ဆိုက်တွငက် ကည်န
့် င
ို ပ
် ါသည်။
အလိုပ်ကကကာ်ခငာမျာားနင့်် လိုပ်ငန်ား ွင် ကအာင်ခမင်စွာ
စတင်ဝင်ကရာက်နင
ို ရ
် န်အတွက်
အကကြံခပြု ျက်မျာားလည်ားရပါသည်။

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV): http://www.arbeitsagentur.de
Eine Einrichtung der Bundesagentur für
Arbeit. Sie vermittelt Arbeitsplätze an
Arbeitssuchende aus dem Ausland.

ဂျာမန်အလိုပ်အကိုငရ
် ာကဖွကရားကအဂျင်စ၏
လက်ကအာက်အဖွွဲွေ့အစည်ား တစ် ိုခဖစ်ပပား အလိုပ်ရာကနသာ
နင
ို င
် ခြံ ာားသာားမျာားအတွက် အလိုပ်ကနရာမျာားစမြံ ွွဲကဝကပားသည်။

Bundesministerium des Inneren: http://www.bmi.bund.de

Fragen rund um das Thema „Ausländerrecht –
Arbeiten in Deutschland“ werden auf dieser
Seite beantwortet. Von der Arbeitserlaubnis
bis zum Nachzug der Familien.

ဂျာမနတွငအ
် လိုပ်လိုပ်ရာ၌ နင
ို င
် ခြံ ာားသာားအ ွငအ
့်် ကရားမျာားနင့််
ပတ်သက်ကသာ အကမားအကခဖမျာားကို ဤစာမျက်နာတွင်
ကလ့်လာနင
ို သ
် ည်။ အလိုပ်လိုပ် ွငဗ
့်် ဇာနင်ပ
့် တ်သက်သည်မစ၍
ဂျာမနတွငက
် နထင
ို က
် သာ မသာားစိုဝင်ဆသို လ
့် ိုက်သွာားခ င်ား စသည့််
အကမားအကခဖမျာားထပါဝင်သည်။

BERUFENET: http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe

Seite der Bundesagentur für Arbeit, stellt
8.000 Berufe in Deutschland ausführlich vor.
Alles zu Tätigkeit, Verdienst, Weiterbildung,
und Karrierechancen.
Apps des Goethe-Instituts:
Zum Lernen und zur Migration
•
•
•
•

Ankommen
Deutsch Vokabeltrainer
Erste Schritte in Deutschland
Lern Deutsch

ဂျာမန်အလိုပ်အကိုငရ
် ာကဖွကရားကအဂျင်စ၏ စာမျက်နာခဖစ်ပပား ဂျာမနရ
အလိုပ်ကပါင်ား၈၀၀၀ ကကျာ်ကို အကသားစတ် မတ်ဆက်ကပားသည်။
လိုပ်ရမည်အ
့် လိုပ်တာဝန်သာမက ဆက်လက်ပညာသင်ကကာားနင
ို မ
် ှုနင့််
အသက်ကမွားဝမ်ားကကျာင်ား အ ွငအ
့်် ကရားမျာားပါ ပါဝင်သည်။

Goethe-Institut မအ မွဲ့်ကမ်ားလမ်ားကပားထာားကသာ စာသင်ယူခ င်ားနင့််
ကရ ွေ့ကခပာင်ားကနထိုငခ် င်ားအတွက် အကထာက်အကူခပြုသည့်် Apps
မျာားခဖစ်ပပား
•

ဂျာမနသဆ
ို ့် ိုက်ကရာက်မှု

•

ဂျာမန်ကဝါဟာရမျာားသင်ယူခ င်ား

•

ဂျာမနတွငပ
် ထမဥားဆြံိုားလမ်ားရမည်က
့် ခ လမ်ားမျာားအတွက်အကူအည

•

ဂျာမန်စာကလ့်လာခ င်ားစသည်တအတွ
ို ့်
က်မျာားစွာအကထာက်အကူခပြု
ပါသည်။

Wir danken dem Goethe-Institut Thailand
* Für Aktualität, Inhalte und Seriosität dieser Kontakte können wir keine Haftung übernehmen. Im Internet lassen sich ggf.
weitere Vereine, Adressen von Tempeln, Facebook Gruppen usw. finden.

