
Chương trình IQ „Integration durch Qualifizierung“ (Hòa nhập bằng học tập) được Bô lao động xà xã hội liên bang (BMAS) và 
chương trình tài trợ xã hội của khối EU (ESF) tài trợ.

In Kooperation mit:

Văn phòng IQ 
“Văn phòng tư vấn về việc công nhận bằng cấp nghề nghiệp và 

học nâng cao tay nghề” của tiểu bang Sachsen-Anhalt

Chương trình tài trợ IQ „Integration durch Qualifizierung“ 
(Hòa nhập bằng học tập) nhằm mục đích giúp những người 
nhập cư nhanh chóng để có công ăn việc làm. Chương 
trình này được Bô lao động xà xã hội liên bang (BMAS) và 
chương trình tài trợ xã hội của khối EU (ESF). Chương trình 
này được Bộ giáo dục và Nghiên cứu liên bang cũng như sở 
lao động liên bang cộng tác.
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Mạng lưới IQ Sachsen-Anhalt
Hoàn cảnh và cơ cấu của mạng lưới 

Nghề nghiệp được tôn
trọng và công nhận!

Hoàn cảnh
Ở tiểu bang Sachsen-Anhalt hiện giờ có khoảng 108.000 người 
nước ngoài cũng như người nước ngoài gốc Đức. Tỷ số thất 
nghiệp của những người này gấp đôi so với người Đức bản xứ. 
Mặc dù nhiều người di dân vào nước Đức họ có bằng học nghề 
cũng nhưng bằng đại học với giá tri cao nhưng bằng cấp đó 
trước đây thường không được phía Đức công nhận. Hiện giờ vì 
dân số người Đức đang bị giảm dần và các cơ quan xý nghiệp thì 
mắc phải tình trạng thiếu người có trình độ chuyên môn một 
cách trầm trọng. Chính vì nước Đức ra luật xét duyệt và công 
nhận bằng nước ngoài. Đó là một cơ hội cho những người đã di 
dân vào Đức có điều kiện sử dụng khả năng và trình độ chuyên 
môn của mình cho nước Đức.

Cơ cấu của mạng lưới 
Mạng lưới này được nhà nước tài trợ từ 2015-2018. Ngoài trung 
tâm điều hành mạng lưới này có tổng cộng tám chi nhánh để 
giúp đỡ. Họ cộng tác với các cơ quan hội hiệp, các đại diện cho 
các ngành nghề, với các hội hiệp giúp đỡ người nước ngoài, sở 
xã hội, Jobcenter, các hội người nước ngoài và người di dân 
nhằm mục đích cùng quan trao đổi và cộng tác với nhau để sự 
gíup đỡ có hiệ quả cao. Họ tổ chức các buổi họp và thuyết trình 
nhằm mục đích các chương trình giúp đỡ được nhiều người biết 
đến nhiều người di dân khi có nhu cầu có thể nhận được sự giúp 
đỡ của mạng lưới này:

  Văn phòng tư vấn IQ cho việc „xét duyệt và công nhận bằng 
     cấp và học nâng cao tay nghề“ 

  Khóa học IQ nâng cao tay nghề để được công nhận bằng cấp
  Các lớp học IQ cho các công sở để họ hiểu và thông cảm với 

     người thuộc dân tộc khác 

Văn phòng tư vấn IQ „Công nhận bằng cấp và học nâng cao 
tay nghề“ vùng phía bắc Sachsen-Anhalt
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Vietnamesisch



Những người nhập cư đã học nghề hoặc 
đại học ở quê hương của họ và muốn làm 
việc theo nghề nghiệp của mình ở nước 
Đức.

Những người nhập cư có khó khăn trong 
thủ tục công nhận bằng cấp và muốn được 
tư vấn.

Những người nhập cư khi bằng của họ 
không được công nhận hoàn toàn mà 
muốn tìm kiếm cơ hội để đào tạo thêm.

 
Những người nhập cư cũng như thân nhân 
của họ vẫn còn sống ở nước ngoài, nhưng 
sắp sang sinh sống ở Sachsen-Anhalt để 
đoàn tụ gia đình hoặc để làm việc

Những văn phòng tư vấn cho người nhập 
cư muốn tìm hiểu thông tin về thủ tục công 
nhận bằng và các lớp học đào tạo tiếp tục 
hoặc cần sự trợ giúp trong trường hợp cụ 
thể

Các tổ chức hiệp hội của người nhập cư 
muốn tìm hiểu các thông tin về chủ đề công 
nhận văn bằng nước ngoài hoặc thông tin 
mới nhất về lĩnh vực này

 

Trong những năm qua, các kỹ năng chuyên 
nghiệp của những người nhập cư đã được 
sử dụng rất ít. Mặc dù nhiều người có trình 
độ chuyên môn rất tốt nhưng lại phải đi làm 
những công việc bình thường phải hưởng 
lương thấp vì các bằng cấp nước ngoài 
không được các nhà chức trách của Đức 
công nhận.

Lý do khác là các thủ tục công nhận bằng 
cấp nghề nghiệp rất phức tạp, khi tìm để 
biết cơ quan chức trách nào để đánh giá 
và công nhận bằng cho mình cũng rất khó 
khăn. Ngoài ra nếu khi bằng không được 
công nhận hoàn toàn thì rất hiếm nơi học 
thêm để nâng cao tay nghề nghiệp để bằng 
được công nhận hoàn toàn. 

Bắt đầu từ năm 2012 thì người nhập cư 
được làm đơn để công nhận bằng theo luật 
của Liên bang và năm 2014 thì được làm 
đơn theo luật sủa tiểu bang. 

Văn phòng tư vấn IQ giúp và tư vấn về các 
thủ tục công nhận bằng cấp. Văn phòng 
cộng tác với các văn phòng tư vấn cho 
người nhập cư và các nhà chức trách chịu 
trách nhiệm đổi và nhận xét bằng. 

Mục đích của sự đõ là các khhả năng chu-
yên môn về nghề nghiệp của người nhập cư 
sẽ được sử dụng cho nền kinh tế Đức một 
cách nhanh chóng nhất.

Tại sao các văn phòng tư vấn IQ được 
thiết lập?

Ai được văn phòng tư vấn IQ „Công nhận 
bằng cấp nghề nghiệp và học nâng cao tay 
nghề“ giúp đỡ?

Văn phòng tư vấn IQ „Công nhận bằng 
cấp và học nâng cao tay nghề“ giúp đỡ và 
hỗ trợ như thế nào?

Người nhập cư được tư vấn để tìm những 
cơ quan công nhận có thẩm quyền nhận 
xét và công nhận bằng ở đâu c ũng như 
những giấy tờ nào cần thiết cho thủ tục 
công nhận.

 
Cần thiết văn phòng sẽ liên hệ với cơ quan 
công nhận để làm rõ những câu hỏi về thủ 
tục khi cần thiết

Khi bằng cấp không được công nhận hoàn 
toàn văn phòng sẽ tìm hộ các lới học nâng 
cao tay nghề để khi học xong bằng được 
công nhận hoàn toàn

Các cơ quan hội hiệp giúp đỡ người nhập 
cư khi cần biết các thông tin về việc đổi 
bằng cấp cũng như về học nâng cao tay 
nghề cho người nhập cư có thể liên hệ với 
chúng tôi. 

 
Chúng tôi sẵn sàng đi đến các buổi họp 
cũng như đại để hội thuyết trình về đề tài 
“Công nhận văn bằng nước ngoài” khi cần 
thiết

 
Chúng tôi cung cấp các tài liệu thông tin 
về việc công nhận văn bằng nước ngoài và 
nâng cao tay nghề


