چه کسانی می توانند برای کارت آبی تقاضا کنند و چه مدارکی مورد نیاز است؟
اگر قصد دارید ازطریق دریافت کارت آبی به کشورآلمان مهاجرت کنید ،و تمایل دارید قبل ازهر اقدام بدانید که آیا واجد
شرایط هستید یا خیر ،این مطلب حتما برای شما جذاب خواهد بود:
برای ورود در این مسیر ،اوال الزم است که شما شهروند غیر اروپایی باشید .شهروندان کشورهای اروپایی در صورت
تمایل به کار در کشورهای دیگر نیازی به دریافت کارت آبی ندارند و می توانند آزادانه در همه کشورهای اروپا کارکنند.
مدارک زیر برای تقاضای کارت آبی مورد نیاز خواهد بود:
 .1اگر شما دارای مدارک دانشگاهی لیسانس و یا باالتر هستید (مدرک کاردانی در کشور آلمان به رسمیت شناخته نمی
شود) اگر مدارک شما از خارج از کشور آلمان صادر شده است می بایست در سیستم از پیش تعریف شده ای در کشور
آلمان موسوم به آنابین ارزشیابی شود .و تنها در صورتی که دانشگاه محل تحصیل شما و همچنین رشته تحصیلی شما
در کشور آلمان بصورت معادل یک مدرک تحصیلی در آلمان به رسمیت شناخته شد ،واجد شرایط برای تقاضای کارت
آبی خواهید بود*.
 .2شما می بایست یک پیشنهاد کارواقعی و دقیق و مشخص از یک کارفرما در آلمان داشته باشید که درآمد ساالنه آن
کمتر از حداقل مقرر شده در قانون نباشد .این حداقل ها عبارتند از:
 برای مشاغلی که متقاضی متخصص در آنها کمتر است ( درحال حاضر شامل مهندسین ،ریاضیدانان ،دانشمندان ومحققان در علوم طبیعی ،متخصصات انفورماتیک و ارتباطات ،پزشکان به غیرازدندانپزشکان) این درآمد ساالنه مبلغ
 40560یورودر سال  2018تعیین شده است.
 برای دارندگان سایر مدارک دانشگاهی مبلغ  52000یورو در سال  2018تعریف شده است. دربرخی موارد که موضوع قرارداد کارخارج از موارد فوق بوده است و درآمد کمتر از حداقل قانونی مندرج در دوبند فوق می باشد ،می توان تحت شرایط خاصی اقامت کاری بر اساس پاراگراف  18را تقاضا نمود .درمورد هر متقاضی
با توجه به شرایط مندرج در قرارداد کار ،برای استفاده از مقررات قانونی در این خصوص ،مشاوره شخصی با مشاور
متخصص مهاجرت ضروری خواهد بود.
 .3گواهی کتبی تایید استخدام توسط کارفرما که فرم مشخصی دارد و می بایست توسط کارفرما پر و امضا شود.
 .4فرم تقاضا که می بایست با تقاضا توسط شخص متقاضی یا کارفرمای وی و یا وکیل متخصص پر شود.
 .5گواهی های مشاغل قبلی مرتبط با رشته تحصیلی
 .6رزومه تحصیلی و شغلی که بیانگر تحصیالت ،تواناییها ومهارتهای شغلی و حرفه ای متقاضی است .برای تهیه
نمونه رزومه خوب براساس مقررات مورد تایید کشورهای اروپایی به لینک زیر مراجعه کنید:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose
 .7گذرنامه معتبر
 .8دوقطعه عکس بیومتریک
 .9در بیشتر موارد ،گواهی زبان آلمانی ضروری نیست جز در خصوص برخی مشاغل مانند پزشکی که گواهی مبنی
بر دانش زبان آلمانی ضرورت دارد.
* برای ارزشیابی مدارک دانشگاهی ای که توسط دانشگاههای خارج از کشور آلمان صادر شده است ،سیستم ارزشیابی متمرکزی
تشکیل شده است که متقاضی می بایست کپی برابر با اصل و ترجمه آلمانی مدارک صادره را از طریق پست به این مرکز ارسال
نماید و با پرداخت مبلغ تعیین شده برای ارزشیابی هرمدرک ،تقاضای بررسی مدارک صادره را نماید.

اطالعات بیشتر در خصوص این مرکز و نحوه تقاضای ارزشیابی را می توانید در لینک ذیل بیابید.
https://anabin.kmk.org/anabin.html
مزایای خاصی که دارندگان کارت آبی از آن بهره می برند:
.1حق تقاضای دریافت اقامت دائم  33ماه بعد از بدست آوردن کارت آبی .داشتن مدرک زبان آلمانی می تواند این پروسه را به 21
ماه کاهش دهد.
 .2حق ترک کشورمحل اقامت تا  12ماه بدون از دست دادن حق اقامت در آن کشور.
 .3حق کار تمام وقت و نامحدود و بدون قید و شرط برای همسر دارنده کارت آبی.
 .4حق جابجایی آزادانه و کار در هریک از کشورهای امضا کننده قانون کارت آبی بعد از  18ماه داشتن بلو کارت.

کشورهای صادر کننده بلو کارت یا کارت آبی:

ایتالیا ،التیوا ،لیتوانی ،لوکزامبورگ ،مالتا ،هلند ،لهستان ،پرتغال ،رومانی ،اسلواکی ،اسلونی ،اسپانیا ،سوئد ،اتریش ،بلژیک،
بلغارستان ،کرواسی ،قبرس ،جمهوری چک ،استونیا ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،یونان و مجارستان.

الزم به ذکر است که مطالب اعالمی در این وبسایت براساس مقررات مهاجرتی کشورآلمان تدوین شده است و سایر کشورها
ممکن است مقررات ویژه دیگری برای صدور کارت آبی داشته باشند.

