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Реєстраційна форма для реєстрації пошуку
роботи для біженців
Шановна пані, шановний пане,
Лейпцизьке агентство зайнятості (Agenrtur für Arbeit Leipzig) вітає вас у Німеччині та готове
допомогти вам у вашій складній ситуації.
Ми будемо раді підтримати вас з будь-яких питань щодо початку роботи або навчання в
Німеччині. Ми також допоможемо вам, якщо ви хочете продовжити навчання в школі, професійне
навчання чи навчання в Німеччині. Ми також раді допомогти вам у визнанні ваших іноземних
дипломів та сертифікатів.
Ми також консультуємо та інформуємо вас про варіанти кваліфікації та фінансової підтримки, щоб
якнайкраще підготувати вас до професійної інтеграції в Німеччині. Усі наші послуги для вас
безкоштовні.
Для цього нам потрібна деяка особиста інформація, а також інформація про вашу кваліфікацію та
професійний досвід. Для цього, якщо можливо, заповніть прикладену анкету німецькою мовою та
надішліть її на адресу електронної пошти Leipzig@arbeitsagentur.de (наприклад, сфотографовано
за допомогою мобільного телефону) або поштою до Лейпцигського агентства зайнятості. За
потреби Агентство з питань зайнятості може надати телефонного перекладача для різних мов.
Будь ласка, також надішліть нам копію, фотографію або скан поточного документа на проживання
(наприклад, дозвіл на тимчасове проживання, дозвіл, дозвіл на проживання,
підтвердження/реєстрація прибуття) або – якщо документа на проживання ще немає –
копію/фотографію/скан закордонного паспорта або інший документ, що посвідчує особу.
Якщо у вас є рекомендації, сертифікати, дипломи або подібні документи з-за кордону чи з
Німеччини, будь ласка, також додайте їх копію/фото/скан.
Будь ласка, збережіть
Leipzig@arbeitsagentur.de

заповнений

документ

і

відправте

його

нам

на

адресу:

Ми з нетерпінням чекаємо знайомства з вами, щоб супроводжувати вас на вашому шляху.

З повагою
Ваше агентство зайнятості Лейпциг
www.arbeitsagentur.de/leipzig
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Примітка щодо захисту даних
Агентство зайнятості зобов'язується дотримуватися правил захисту даних. Ваші дані
збиратимуться, оброблятимуться та використовуватимуться лише в рамках статутного мандату
(Соціальний Кодекс, друга книга, Соціальний Кодекс, третя книга) з метою дослідження ваших
здібностей, порад і працевлаштування, а також активного сприяння працевлаштуванню.
Політика конфіденційності (вимагається законом)
Я погоджуюся з тим, що агентство зайнятості може, у разі необхідності, збирати необхідні
персональні дані для виконання статутного мандату від Федерального управління з питань
міграції та біженців, відповідального органу з питань іноземців, відповідального управління
соціального забезпечення, а також відповідального органу з питань міграції та притулку та
соціальних консультацій і відповідно також можуть надавати інформацію про мою особу цим
установам. Цю згоду можна в будь-який час відкликати без пояснення причин у відповідньому
агентстві зайнятості.

Прізвище, ім'я

Місце і дата

Підпис
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Персональні дані
Звернення

☐ жінка
☐ чоловік

Дата в'їзду
Дата подання заяви про надання
притулку (якщо є в наявності)
Дата реєстрації в місті Лейпциг /
BAMF
Прізвище
Ім'я
Дата народження
Місце народження - місто
Країна народження
Номер соціального страхування
(якщо є в наявності)
Житловий статус
☐ Вʼїзд відповідно до Директиви ЄС про масовий
приплив (Україна)
☐ Дозвіл на проживання до:
☐ Згода держави на проживання до:
☐ Дозвіл на проживання (§§ 22-26 AufenthG)
☐ Дата подання заявки на дозвіл на роживання:
Наявність дозволу на роботу

☐ Так
☐ ні

Якщо ні: працевлаштування
дозволено з дозволу імміграційних
органів
Сім'я

☐ Так
☐ ні

Кількість дітей
Дата народження молодшої дитини
Наявність гарантій догляду за
дітьми
Сімейний стан

☐ Так
☐ ні
☐ одружений
☐ одинокий
☐ овдовілий
☐ розлучений
☐ батько/мати одиночка

Контактна інформація
Вулиця, номер будинку
Місто/поштовий індекс
Телефон
Електронна пошта
Водійське посвідчення/ Бажана професія
Дійсні водійські права
Категорія водійських прав
Бажана професія / професії

☐ Так
☐ ні
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Освіта / Кваліфікація
Країна/Місто

Освітня установа

Початок

Кінець

Диплом

Середня
освіта

☐ Так
☐ ні
☐ Так
☐ ні
☐ Так
☐ ні
☐ Так
☐ ні
☐ Так
☐ ні
☐ Так
☐ ні
☐ Так
☐ ні
☐ Так
☐ ні
☐ Так
☐ ні

Професійна
(технічна) освіта

Вища освіта
Досвід роботи за останні 5 років
Країна/Місто

Роботодавець

Сфера
діяльності

Початок

Кінець

Праця
Знання мови
Мова

Базові знання

українська
☐
російська
☐
англійська
☐
німецька
☐
арабська
☐
Інші мови
Курси німецької мови (за наявністю)
Навчальний заклад

Початок

Розширені знання

Вільне володіння

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

Кінець

Результат мовного
тесту / рівень мови
(A1, A2, B1, B2, C1)

