راه شما برای دریافت کمک هزینه مالی
مشاوره برای
ارزشیابی مدارک

آیا شما در خارج از آلمان فارغ التحصیل شده اید؟
قصد دارید مدارک خود را در آلمان به رسمیت
بشناسانید؟ آیا برای این کار به کمک هزینه مالی
نیازمندید؟

تقاضای کمک
هزینه مالی
به یک مرکز مشاوره در نزدیکی خود مراجعه کنید و
پرسشنامه ی ویژه ارزشیابی مدارک را تکمیل نمایید.

تقاضای ارزشیابی
مدارک
آیا شما برای کمک هزینه مالی پاسخ مثبت دریافت
کرده اید؟ در این صورت روند ارزشیابی مدارک را
آغاز کنید.

پرداخت
هزینه ی پرداختی شما  ۱۰۰یورو است؟ مرکز
پشتیبانی پس ازارائه قبض پرداختی کمک هزینه تطبق
دهی مدارک را به شما بازمی گرداند.

پایان روند ارزشیابی
مدارک
آیا مدارک پاسخ ارزشیابیتان را دریافت کردید ؟ شما ۳
ماه فرصت دارید تا سایر هزینه های پرداختی را به
مرکز ارائه.نمایید.

پذیرش کمک هزینه ی مالی ارزشیابی مدارک…
…برای متقاضیانی می باشد که
• خارج از آلمان تحصیل خود را به پایان رسانده اند و
• مایل به ارزشیابی مدراک تحصیلی خود در آلمان هستند
• حداقل سه ماه قبل از درخواست خود ساکن
کشور آلمان می باشند
• به عنوان فرد مجرد کمتر از  ۲۶۰۰۰یورو و به عنوان
زوج کمتر از  ۴۰۰۰۰یورو در سال درآمد داشته باشند
• هزینه تائید مدارک خود از سوی
اداره کار و یا مرکز کاریابی و دیگر
سازمان های حمایت کننده دریافت نمی کنند
…حمایت مالی دریافتی برای کلیه هزینه ها مانند
• هزینه های تردد و مخارج مربوط به ارزشیابی مدارک ,
هزینه ترجمه و تأیید
• ترجمه ,مدارک رسمی تحصیلی و ارزیابی آنها
• تهیه و تنظیم سایر مدارک مورد نیاز
• و انالیز و ارزیابی مدارک صالحیت
…حداکثر مبلغی برابر با  ۶۰۰یورو می باشد.
درخواست نامه ها باید به سازمان ارزیابی )(IQ-Beratungsstelle
مدارک و یا اتحادیه )( (Kammerرجوع به پشت این برگه) ارائه شود.
دریافت کمک هزینه مالی یک مولفه ی حقوقی نیست که قابل ادعا باشد.
اطالعات بیشتر در این مورد را می توانید در نشانی زیر
دریافت کنید …
…بر روی پایگاه اینترنتی
www.anerkennungszuschuss.de
…به مرکز پشتیبانی مالی در
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