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Інтеграційний курс – „Вивчити німецьку“

Загалом існує можливість відвідування 

мовного курсу, який фінансується державою. 

Отримавши дозвіл на проживання згідно § 24 

Закону про проживання, Ви можете бути 

допущені Федеральним Управлінням з 

питань міграції та біженців (BAMF) до 

інтеграційного курсу. 

Додаткова Інформація про мовні та інтеграційні

курси:

Федеральне Управління з питань міграції та 

біженців (місцеві офіси):

www.bamf.de/ (різними мовами)

Themen >> Integration >> Zugewanderte und 

Kursteilnehmende >> Integrationskurse

Пошук інтеграціїних служб на місцях:

https://bamf-navi.bamf.de/de/

(також англійською мовою)

Виплати на проживання

Якщо Вам надано дозвіл на проживання згідно з 

§ 24 Закону на проживання, Ви маєте право на 

пільги відповідно до Закону про пільги для 

потребуючих притулку. Щоб подати заявку на 

отримання пільг, зверніться до відповідного 

відділу соціального захисту за місцем Вашого 

проживання або відповідального муніципалітету.

Працювати у Німеччині

З наданням дозволу на проживання 

відповідно до § 24, пункту 1 Закону про 

проживання, Управління з питань іноземців 

надає також відповідно дозвіл на працю. 

Ваш дозвіл з правом на проживання має 

містити запис „ Працевлаштування 

дозволено“ („ Erwerbstätigkeit erlaubt“). Тоді 

Ви можете шукати будь-яку роботу в 

Німеччині.

Визнання професійної кваліфікації 

Визнання Вашої професії є в цьому випадку 

обов`язковим, якщо Ви хочете працювати в 

одній з регламентованих професій 

(наприклад, лікарем, вчителем). 

Ви можете отримати безкоштовну 

нейтральну консультацію щодо визнання 

своєї професії в консультаційних центрах з 

визнання кваліфікації програми фінансування 

„ Інтеграція згідно кваліфікації (IQ)“

www.netzwerk-iq.de (Консультаційні центри 

IQ – німецькою та англійською мовами)

www.anerkennung-in-deutschland.de

(Портал для визнання – також різними 

мовами)

Допомога у пошуку роботи

Агенція зайнятості підтримує Вас у пошуку 

відповідної Вам роботи та радо надасть 

консультації щодо працевлаштування. 

Якщо у Вас не вистачає певних професійних 

знань для того, щоб почати працювати, 

Агенція зайнятості може індивідуально Вас 

проконсультувати щодо заходів професійної 

інтеграції та відповідної кваліфікації.

www.arbeitsagentur.de

(також англійською мовою)

0911 / 178-7915 

(Українською / Російською)

Додаткова інформація / Запитання та 

відповіді:

www.arbeitsagentur.de/ukraine

(також українською та англійською мовами)

www.bmas.de

(також українською мовою)

Europa und die Welt >> Europa

Ukraine-Krieg: Informationen des BMAS >>

Fragen und Antworten für Geflüchtete aus der 

Ukraine

https://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite_node.html;jsessionid=5B1BCF43AC0E953CF6B683D381E88C56.intranet381
https://bamf-navi.bamf.de/de/
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/beratungsangebote
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsagentur.de/ukraine
http://www.bmas.de/


Informationen für Geflüchtete 

aus der Ukraine

Informationen für Geflüchtete 

aus der Ukraine

Informationen für Geflüchtete 

aus der Ukraine

Integrationskurs – „Deutsch lernen“

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, einen 

staatlich geförderten Sprachkurs zu besuchen.

Mit einem Aufenthaltstitel nach § 24 Aufenthalts-

gesetz können Sie vom Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge (BAMF) zu einem Integrations-

kurs zugelassen werden. 

Weitere Informationen zum Thema Sprach- und 

Integrationskurse:

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(Außenstellen vor Ort):

www.bamf.de/ (in verschiedenen Sprachen)

Themen >> Integration >> Zugewanderte und 

Kursteilnehmende >> Integrationskurse

Suche nach Integrationsträgern vor Ort: 

https://bamf-navi.bamf.de/de/

(auch in englischer Sprache)

Leistungen zum Lebensunterhalt

Wird Ihnen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 

AufenthG erteilt, besteht eine Leistungs-

berechtigung nach dem Asylbewerberleistungs-

gesetz. Zur Beantragung der Leistungen wenden 

Sie sich bitte an das für Sie zuständige Sozialamt 

Ihres Aufenthaltsortes bzw. die zuständige 

Kommune.

Arbeiten in Deutschland

Mit der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach 

§ 24 Absatz 1 AufenthG soll seitens der 

Ausländerbehörde regelmäßig auch die 

Erlaubnis zum Arbeiten erteilt werden. 

Ihre Aufenthaltserlaubnis muss mit dem Eintrag 

„Erwerbstätigkeit erlaubt“ versehen sein. Sie 

können dann in Deutschland jeder 

Beschäftigung nachgehen.

Anerkennung Berufsabschlüsse

Eine Anerkennung Ihrer Berufsqualifikation ist 

nur dann zwingend, wenn Sie in einem 

reglementierten Beruf (z.B. Arzt/Ärztin, 

Lehrer/Lehrerin) arbeiten wollen. 

Kostenlose und neutrale Beratung zur 

Anerkennung Ihrer Qualifikationen können Sie 

bei den Beratungsstellen zur Anerkennungs-

und Qualifizierungsberatung des 

Förderprogramms „Integration durch 

Qualifizierung (IQ)“ erhalten.

www.netzwerk-iq.de (Beratungsstellen IQ - in 

deutscher u. englische Sprache)

www.anerkennung-in-deutschland.de

(Anerkennungsportal - auch in verschiedenen 

Sprache)

Hilfe bei der Arbeitssuche

Die Agentur für Arbeit unterstützt Sie bei der 

Suche nach passenden Arbeitsstellen und steht 

Ihnen bei der Beratung und Vermittlung gerne 

zur Verfügung.

Sollten noch bestimmte berufliche Kenntnisse 

zur Arbeitsaufnahme fehlen, kann die Agentur 

für Arbeit Sie zu Maßnahmen der beruflichen 

Eingliederung und passenden Qualifizierungen 

individuell beraten.

www.arbeitsagentur.de

(auch in englischer Sprache)

0911 / 178-7915 

(ukrainisch / russisch)

Weitere Informationen / Fragen & Antworten:

www.arbeitsagentur.de/ukraine

(auch in ukrainischer und englischer Sprache)

www.bmas.de

(auch in ukrainischer Sprache)

Europa und die Welt >> Europa

Ukraine-Krieg: Informationen des BMAS >>

Fragen und Antworten für Geflüchtete aus der 

Ukraine

https://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite_node.html;jsessionid=5B1BCF43AC0E953CF6B683D381E88C56.intranet381
https://bamf-navi.bamf.de/de/
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/beratungsangebote
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsagentur.de/ukraine
http://www.bmas.de/

