PAANO MAKAKUHA NG PAGKILALA NG
IYONG MGA PROPESYONAL NA
KUWALIPIKASYON SA GERMANY?

Kasalukuyan kang nakatira sa Germany. Nakapagtapos ka ng
pag-aaral o vocational training sa isang bansa na hindi kabilang sa
EU, at ngayon, nais mong makapagtrabaho sa Germany.Ang mga
sumusunod na hakbang at impormasyon ay makatutulong sa
iyong makakuha ng pagkilala para sa iyong mga kuwalipikasyon:

ALAM MO BA
ANG IYONG
"REFERENCE
OCCUPATION"?

HINDI

UPANG MALAMAN ANG IYONG REFERENCE OCCUPATION
Pagkilala sa Germany • Para sa self-testing at counselling (posible ring gawin sa pamamagitan ng
pagtawag o pagpunta ng personal) pumunta sa www.anerkennung-in-deutschland.de
Berufenet (employment agency) • Serbisyong pang-impormasyon sa www.anabin.kmk.org
BQ-Portal • Mga impormasyon hinggil sa mga propesyonal na kuwalipikasyon mula sa ibang bansa sa
www.bq-portal.de
Make it in Germany • "Working and Living in Germany" Hotline sa www.make-it-in-germany.com

OO

IQ Netzwerk • Counselling at mga lokal na kontak sa www.netzwerk-iq.de

MGA MAAARING
TRABAHO PARA SA MGA
AKADEMIKO
Sa ngayon ay maaari na ring

ANG IYO BANG REFERENCE OCCUPATION AY
A. REGULATED
B. NON-REGULATED?

makapagtrabaho sa Germany ang mga
dayuhang akademiko sa mga posisyong

A

nangangailangan ng pormal na pagsasanay.
Alamin ang mga trabahong maaari mong
pasukan sa Germany gamit ang iyong
natapos o pinag-aralan sa
www.berufenet.arbeitsagentur.de

PROSESO NG PAGKILALA

B

Palaging iba't iba at depende sa kaso ang proseso ng pagkilala. Sumasailalim ito sa mga
regulasyon kung saan kinakailangang makipag-ugnay sa iba't ibang pampublikong serbisyo.
Nagtatagal ang proseso nang hanggang apat (4) na buwan at kadalasang nagkakahalaga nang
mula €100 hanggang €600.
Matatagpuan ang karagdagang impormasyon sa www.anerkennung-in-deutschland.de

ANO ANG MAAASAHANG OPISINA PARA SA PAGKILALA
NG MGA KUWALIPIKASYON SA AKING PROPESYON?
Gamitin ang Recognition Finder sa www.anerkennung-in-deutschland.de
upang malaman kung aling opisina ang maaasahan para sa pagkilala ng iyong
mga kuwalipikasyon at kung aling mga dokumento ang iyong kinakailangan.

KAILANGAN IPASALIN NANG MAY SERTIPIKASYON
ANG IYONG MGA DOKUMENTO
Alamin kung alin ang mga dokumento ang kailangang ipasalin nang
may sertipikasyong kasama. Hal. diploma at mga reference sa trabaho.
May makikita kang listahan ng mga sertipikadong tagapagsalin sa
www.justiz-dolmetscher.de at maging sa Federal Employment
Agency (www.arbeitsagentur.de).

KUSANG-LOOB NA
PROSESO NG PAGKILALA
Ang pagkilala ng iyong mga propesyonal na
kuwalipikasyon ay magpapabuti sa iyong
pagkakataon na makahanap ng trabaho sa Germany,

APLIKASYON PARA
SA EQUIVALENCE
ASSESSMENT

pati na rin mga oportunidad para sa karagdagang

SUPORTANG
PINANSIYAL PARA SA
PROSESO NG PAGKILALA
Maaari kang mag-apply para sa
suportang pinansiyal upang matugunan
ang gastos sa pag-a-apply ng pagkilala.

training at maging mas mataas na suweldo. Ngunit ang

Magtanong muna sa Federal Employment

mga propesyonal na kuwalipikasyon sa ibang bansa ay

Agency (www.arbeitsagentur.de).

hindi kinikilala sa bawat non-regulated reference

Matatagpuan ang karagdagang

occupation sa Germany. Maaaring mag-apply ang mga

impormasyon at mga form sa

akademikong may non-regulated reference occupation

www.anerkennungszuschuss.de.

ng "Statement of Comparability for Foreign Higher
Education Qualifications". Matatagpuan ang
karagdagang impormasyon sa Anabin
(www.anabin.kmk.org) o sa ZAB
(www.www.kmk.org/zab).

BAHAGYANG POSITIBO

POSITIBO
Full equivalence:
lubusang kinikilala ang
iyong mga kuwalipikasyon

Substantial differences/
Mahahalagang pagkakaiba: Ang
iyong mga propesyonal na
kuwalipikasyon sa ibang bansa
at ang mga katumbas nitong
kuwalipikasyon sa Germany ay
magkatulad sa ilang aspekto,
ngunit hindi lahat.

Para sa gabay sa mga
kinakailangang hakbang upang
makakuha ng lubusang pagkilala,
makipag-ugnay sa IQ Network
(www.netzwerk-iq.de).

NEGATIBO
No equivalence: Ang iyong mga
kuwalipikasyon sa ibang bansa
ay hindi maihahambing sa mga
katumbas nitong kuwalipikasyon
sa Germany. Hindi natanggap
ang iyong aplikasyon.

Upang malaman kung ano na ang
iyong dapat gawin, kumonsulta sa
IQ Network
(www.netzwerk-iq.de).

PAG-A-APPLY SA TRABAHO
Maaari kang mag-apply sa kahit anong trabaho na ikaw ay kuwalipikado. Iyong matatagpuan
ang impormasyon hinggil sa mga oportunidad at trabahong mapapasukan sa hal. ang Federal
Employment Agency (www.arbeitsagentur.de) at ang "Make it in Germany"
(www.make-it-in-germany.com). N.B. Para sa ilang okupasyon, kailangan mo munang
makapasa sa isang test ng kaalaman at sa teknikal na kasanayan sa wikang German.

KASANAYAN SA
WIKANG GERMAN
Makatutulong ang solidong kakayahan sa
wikang German upang masimulan ang iyong
career sa Germany. Kadalasang kinakailangan ang
kasanayan sa wikang German na hindi bababa sa
B1 level para sa mga nag-a-apply ng trabaho.

APLIKASYON PARA SA WORK PERMIT MATAPOS
PAGTIBAYIN ANG KONTRATA SA TRABAHO

Makahahanap ka ng mga kurso sa wikang German sa
www.goethe.de.
Nangangailangan ang ilang propesyon ng partikular
na sertipikasyon para sa language proficiency. Para
sa impormasyon kung aling level at sertipikasyon

Immigration Office (Ausländerbehörde) • Para sa impormasyon
at gabay upang makakuha ng pahintulot na makapagtrabaho sa
Germany, hanapin ang counselling centre sa iyong lugar sa "Mein
Weg nach Deutschland" www.goethe.de/mwnd

ang kinakailangan sa iyong propesyon,
makipag-ugnay sa IQ Netzwerk
counselling service
(www.netzwerk-iq.de).

Ang infographic ay pinasimpleng representasyon ng upang magsilbing gabay sa proseso ng pagkilala. Hindi ito naglalaman ng kahit anumang pahayag na may bisang legal.

Europäische Union
Ang proyektong ito ay katuwang na pinondohan ng
Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF).

