Wir beraten Sie zu Arbeit und
Ausbildung in Deutschland

Ми консультуємо з питань роботи
та здобуття освіти в Німеччині

Wer wir sind
Die Bundesagentur für Arbeit hilft allen Menschen in Deutschland,
die Arbeit und eine Ausbildung suchen. Wir sind eine öffentliche
Behörde. Wir beraten Sie neutral und kostenlos.

Хто ми
Федеральне агентство з працевлаштування допомагає в
Німеччині всім, хто шукає роботу або місце учня виробничого
навчання. Ми є державним органом. Ми дамо вам незалежну
та безкоштовну консультацію.

Як ми можемо допомогти вам

So können wir Ihnen helfen
• Wir unterstützen bei der Suche nach einer passenden Arbeit oder Berufsausbildung
• Wir beraten zu Möglichkeiten eines Studiums
• Wir informieren zu Sprachkursen, wenn Sie die deutsche
Sprache lernen möchten
• Wir beraten zu Qualifizierungen
• Wir informieren zur Anerkennung Ihres Berufsabschlusses

• Ми підтримаємо вас в пошуку підходящої роботи або
професійного навчання
• Ми проконсультуємо щодо можливостей здобуття вищої освіти
• Ми проінформуємо про мовні курси, якщо ви хочете вивчити
німецьку мову
• Ми проконсультуємо щодо можливостей підвищення кваліфікації
• Ми проінформуємо про визнання вашого свідоцтва про
професійну освіту

Darf ich in Deutschland arbeiten?
Ja, wenn Sie aus der Ukraine geflüchtet sind und von der Ausländerbehörde eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde, die Sie auch zur
Arbeitsaufnahme berechtigt.

Чи маю я право працювати в Німеччині?
Так, якщо ви біженець з України та Bідомство у справах
іноземців видало вам дозвіл на перебування, яке також дає
вам право на роботу.

So erreichen Sie uns

Як з нами зв’язатися

Wenn Sie Ukrainisch oder Russisch sprechen, rufen Sie unsere
Hotline an. Dort helfen wir Ihnen weiter. Sie erreichen uns
Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 16.00 Uhr und Freitag
8.00 bis 13.00 Uhr.

Якщо ви розмовляєте українською або російською, зателефонуйте
на нашу гарячу лінію. Там ми вам допоможемо. Ви можете
зв'язатися з нами з понеділка по четвер з 8:00 до 16:00 год. та
в п'ятницю з 8:00 до 13:00 год.

Telefon: +49 911-178 7915

телефон: +49 911-178 7915

Außerdem finden Sie online weitere Informationen
www.arbeitsagentur.de/ukraine

Ви також можете знайти додаткову інформацію на сайті
www.arbeitsagentur.de/ua/ua/ukraine

Hilfreiche Links
• Network Integration through Qualification – English
(www.netzwerk-iq.de/en/)
• Informationsseite der Bundesregierung
• (www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de)
• Link zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
• (www.bamf.de)

Корисні посилання
• Network Integration through Qualification – English
(www.netzwerk-iq.de/en/)
• Інформаційний сайт Федерального уряду
• (www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de)
• Посилання на Федеральне відомство у справах міграції та
біженців (www.bamf.de)

Weitere Informationen

Додаткова інформація
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