ویزای جستجوی کار ،اولین قدم برای مهاجرت متخصصین به آلمان
آیا دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی از یکی از دانشگاههای خارج ازکشور آلمان هستید؟
آیا در جستجوی یافتن موقعیت شغلی مناسب رشته تحصیلی خود در کشور آلمان هستید؟
آیا برای مهاجرت وساختن آینده ای بهتردریکی ازبهترین کشورهای دنیا برنامه وهدف مشخصی دارید؟
پاراگراف )  18 )cقانون اقامت کشور آلمان به شما و هرشهروند غیر آلمانی که دارای مدرک تحصیلی
از دانشگاههای خارج از آلمان است ،به شرطی که مدرک تحصیلی او معادل یکی از رشته های معتبر
آلمان و دانشگاه محل تحصیل وی مورد قبول سیستم آموزش عالی دولت آلمان باشد ،پس از کسب اطمینان
ازتامین مالی وی در طول مدت اقامت درآلمان ،جهت جستجوی کاردراین کشور ،اجازه اقامت شش ماهه
را تسهیل نموده است .این ماده مقررمی دارد که اگرچنانچه فرد جویای کار ،در طول مدت شش ماه موفق
به یافتن کارفرمایی شد که شغل متناسب با تحصیالت و تخصص او را به وی پیشنهاد دهد ،مجبور به
ترک کشور آلمان نخواهد بود و می تواند در همان زمان مستقیما برای اقامت از طریق اخذ کارت آبی
اتحادیه اروپا اقدام نماید .درواقع این ویزا،گام نخست برای تقاضای کارت آبی اتحادیه اروپاست.
این اجازه اقامت به متقاضی الزاما به معنی اشتغال وی نیست .اگرچه این ویزای شش ماهه درزمان
اقامت متقاضی در خاک آلمان قابل تمدید نمی باشد ،اما متقاضی می تواند  6ماه بعد از خروج ازاتحادیه
اروپا و بازگشت به ایران ،مجددا آن را تقاضا نماید و چندین بار این فرصت شش ماهه را از دولت آلمان
دریافت نماید.
در این مقاله سعی ما برآن بوده است که به متداول ترین سئواالت شما درخصوص شرایط این نوع ویزا
پاسخ بگوییم.
 .1چگونه مطمئن شویم که توانایی های علمی و تخصص کافی را برای مهاجرت داریم؟
متقاضی باید دارای مدرک تحصیلی معتبر از یکی ازدانشگاههای خارج ازآلمان ولی معادل و یا قابل
مقایسه با دانشگاههای آلمان باشد.
ارزیابی مدارک دانشگاهی تنها از طریق پایگاه داده  - ANABINپورتال اطالع رسانی ای که بر
اساس نتایج کنفرانس وزرای آموزش و پرورش وفرهنگ کشور آلمان در مورد به رسمیت شناختن
مدارک تحصیلی خارجی توسط این مرکز ساخته شده است  -معتبر خواهد بود .تنها در این روش است
که می توان یک سیستم ارزیابی علمی یکپارچه را تضمین کرد .هرگونه تقاضای ارزیابی و سئوال از
مراجع دیگر (به عنوان مثال ،مقامات خارجی کشورمیزبان مانند سفارت و )...همواره به پایگاه داده های
 ANABINارجاع خواهد شد .تقاضای ارزیابی در  ANABINهمیشه با توجه به مدرک دانشگاهی و
همچنین با توجه به اعتبار دانشگاه انجام می شود.
 .2کدام رشته های دانشگاهی شانس بیشتری برای کار در آلمان دارند؟
مطابق قانون صدورکارت آبی اتحادیه اروپا که ازسال  2012در کشور آلمان اجرایی شده است،
ریاضیدانان ،مهندسین ،پزشکان ،دندانپزشکان ،متخصصین فناوری اطالعات ،پژوهشگران و دانشمندان
با توجه به کمبود متخصص در این رشته ها ،نسبت به سایرین شانس بیشتری خواهند داشت.

 .3آیا مهارت زبان آلمانی برای انجام این پروسه ضروری است؟
بطور کلی داشتن مدرک زبان آلمانی برای تقاضای بلوکارت ضروری نیست ،اما این موضوع تا حدی
بستگی به نوع مهارت و شغل متقاضی خواهد داشت.
به بیان دیگر ،اینکه کارفرمایی تصمیم به استخدام یک نیروی خارجی بدون مهارت زبان آلمانی و یا با
تکیه به زبان انگلیسی بگیرد ،تا حد زیادی به رشته و تخصص وی مرتبط است .کارفرمایان دراغلب
موارد استثنایی را برای خارجیان در نظرمی گیرند و جزدرموارد خاصی در مورد مشاغل محدود دولتی
(به ویژه خدمات بهداشتی و درمانی) از مهارت زبان آلمانی فاکتورمی گیرند.
به عنوان مثال :یک متخصص فناوری اطالعات لزوما نیاز به مهارت های زبان آلمانی برای پیدا کردن
کار ندارد در حالی که یک پزشک برای اشتغال در یک درمانگاه آلمانی برای درمان بیماران آلمانی
صددرصد باید مهارت زبان آلمانی داشته باشد؛ در غیراین صورت صدور ویزا برای شرکت در دوره
زبان آلمانی برای این متقاضی انتخاب بهتری خواهد بود.
 .4منظور ازاثبات تامین معیشت در طول اقامت چیست؟
متقاضی کار ،می بایست توان مالی اقامت شش ماهه در آلمان را از طریق ارائه گواهی تمکن مالی اثبات
نماید .این مبلغ بر اساس نرخ استاندارد در سراسر کشورتعیین گردیده که بر اساس الزامات  BaFöGدر
حال حاضر  720.00یورو در ماه است.
در برخی شرایط ،استثنائا اثبات حمایت مالی توسط یکی از بستگان متقاضی که مقیم آلمان باشد از طریق
اعالمیه تعهد مورد پذیرش خواهد بود .در مورد اقامت طوالنی مدت مانند اقامت برای یافتن شغل ،تعهد
شخص ضامن باید دارای اغتبار کافی و برای پرداخت تمامی هزینه های زندگی متقاضی باشد.
 .5آیا مهاجرت اعضای خانواده در مدت جستجوی کارامکان پذیر است؟
این سئوال توسط بسیاری از متقاضیان مطرح می شود که آیا امکان اقامت همسر و فرزندان وی در طول
مدت جستجوی کار در فرض داشتن تمکن مالی کافی برای ایشان وجود دارد؟
در پاسخ به این سئوال باید گفت ویزای جستجوی کار با توجه به پاراگراف) 18 )cقانون اقامت کشور
آلمان ( )AufenthGاجازه اقامت خانواده متقاضی را شامل نمی شود .این نوع ویزا درذات خود،
حداکثراجازه اقامت برای یک دوره شش ماهه موقت است .حال آنکه ،برای مهاجرت اعضای خانواده
به آلمان  ،یک عنوان اقامت طوالنی مدت مورد نیاز است .با توجه به پاراگراف ( 29)1( )1قانون اقامت
تنها در حالتی ممکن است که شخص متقاضی ،اجازه اقامت (اجازه اقامت دائم یا کارت آبی اتحادیه اروپا
ویا مجوز اقامت در قلمرو آلمان فدرال برای یک دوره بیش از یک سال ) داشته باشند .اگر شخص
متقاضی در طول مدت شش ماه ،کارفرمای موردنظر را یافت ،میتواند ازهمان کشور آلمان ضمن تقاضای
صدور کارت آبی برای خود ،الحاق اعضای خانواده اش را از طریق ارسال به سفارت آلمان در ایران
تقاضا نماید و نیازی به بازگشت به ایران ندارد.
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