Stand: 09/2018

Beantragung eines Visums zur Erwerbstätigkeit (Beschäftigung, Aufenthalt über 90 Tage)
) رۆژ90  مانەوەی زیاتر لە،داواکردنی ڤیزا بۆ مەبەستی کارکردن (کار
Bitte lesen Sie dieses Merkblatt und das Antragsformular sorgfältig durch.
Das Generalkonsulat Erbil muss im Visumverfahren die zuständige Ausländerbehörde oder die Bundesagentur für Arbeit in
Deutschland beteiligen. Das Verfahren dauert daher in der Regel 8 bis 10 Wochen, im Einzelfall länger. Es wird daher um
Verständnis gebeten, dass Sachstandsanfragen innerhalb der ersten 8 Wochen ab Antragstellung nicht beantwortet werden
können.
Alle Unterlagen (Merkblätter, Antragsformulare) sind kostenlos. Alle Informationen zum Antragsverfahren finden Sie auf der
Internetseite des Generalkonsulates.
Bestechung bzw. der Versuch der Bestechung von Mitarbeitern des Generalkonsulates kann neben den strafrechtlichen
Konsequenzen ebenfalls die Versagung des Visums zur Folge haben.
.تکایە بە وردی ئەم پەڕەی زانیارییە و فۆرمەکە بخوێننەوە
 بۆیە.کونسوڵگەریی گشتی لەسەرییەتی لە پڕۆسەی ڤیزاکەدا فەرمانگەی کاروباری بیانیان یان ئاژانسی فیدراڵی کار لە ئەڵمانیا بەشداری پێبکات
 بۆیە داوای لێبووردن دەکەین لەوەی کە لە شەش هەفتەی یەکەمی دوای پێشکەشکردنی. هەفتە دەخایەنێت10  تا8 پڕۆسەکە لە باری ئاساییدا نزیکەی
.داواکە هیچ پرسیارێک سەبارەت بە ئەنجامی داواکە وەاڵم نادرێتەوە
 دەتوانن تەواوی.تەواوی بەڵگەنامەکان (پەڕەی زانیاری و فۆرمی داواکاری) لەالیەن کونسوڵگەریی گشتییەوە بە خۆڕایی دەخرێنە بەردەست
.زانیارییەکانی تایبەت بە پڕۆسەی داواکارییەکە لەسەر سایتی کونسوڵگەریی گشتیی بخوێننەوە
.بەرتیلدان یاخود هەوڵی بەرتیلدانی کارمەندانی کونسوڵگەریی گشتیی دەکرێت لە پاڵ سزای یاسایی هەروا ببێتە مایەی رەتکردنەوەی داواکەیش

Bitte beachten Sie die Hinweise zu den einzelnen Punkten, insbesondere die Anzahl der benötigten Kopien.

Alle Unterlagen sind mit einer Übersetzung in die deutsche oder englische Sprache vorzulegen.
Alle kurdischen Personenstandsurkunden müssen durch das irakische DFR vorbeglaubigt sein, alle anderen
irakischen Urkunden durch das irakische Außenministerium in Bagdad.
. بەتایبەتی ژمارەی ئەو کۆپییانەی پێویستن،تکایە ئاگاداری وردەکارییەکانی خاڵەکانی خوارەوە بن
.تەواوی بەڵگەنامەکان دەبێت لەگەڵ وەرگێڕانێکی ئەڵمانی یاخود ئینگلیزی پێشکەش بکرێن
 تەواوی.تەواوی بەڵگەنامەکانی باری کەسیی دەرچوو لە هەرێمی کوردستان دەبێت لە لەالیەن فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە تەصدیق بکرێن
.بەڵگەنامەی دیکەی عێراقی پێویستە لەالیەن وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە بەغدا تەصدیق بکرێن
1 Reisepass
+ 2 Kopien (alle relevanten Seiten)

Im Pass müssen noch mindestens zwei Seiten frei sein.
Kopieren Sie bitte die laminierte Datenseite und alle Seiten, die Visa,
Stempel oder Eintragungen enthalten
پاسپۆرت
.پاسپۆرتەکە دەبێت النی کەم دوو الپەڕەی بەتاڵی مابن
) دوو کۆپی (هەموو ئەو الپەڕانەی جێی بایەخن+
 مۆر یان نووسینی،تکایە الپەڕە کەپسکراوەکە لەگەڵ هەموو ئەو الپەڕانەی ڤیزا
.دیکەیان لەسەرە کۆپی بکەن

2 2 Antragsformulare

Deutsch oder Englisch, vollständig lesbar ausgefüllt, eigenhändig
unterschrieben. Nutzen Sie bitte keine Formulare für Schengenvisa!
 بە تەواوی و بە خەتێکی گونجاو پڕکرابنەوە و لەالیەن دوو نوسخە لە فۆڕمی داواکاری،بە ئەڵمانی یاخود ئینگلیزی
. تکایە فۆرمی ڤیزای شێنگن بەکار مەهێنن.خودی کەسەکەوە واژۆ کرابن

3 3 Fotos

3 identische biometrische Passfotos, nicht älter als 6 Monate,
2 Fotos kleben Sie auf die Anträge, 1 Foto bitte lose beifügen.
 دوو وێنە بە سێ وێنە. لە شەش مانگ کۆنتر نەبن،سێ وێنەی بایۆمێتری وەکیەکی پاسپۆرت
. یەک وێنەیش لەگەڵ فۆڕمەکان پێشکەش دەکرێت،فۆڕمەکانەوە دەلکێنرێن

Bitte beachten Sie die Hinweise zu den einzelnen Punkten, insbesondere die Anzahl der benötigten Kopien.

Alle Unterlagen sind mit einer Übersetzung in die deutsche oder englische Sprache vorzulegen.
Alle kurdischen Personenstandsurkunden müssen durch das irakische DFR vorbeglaubigt sein, alle anderen
irakischen Urkunden durch das irakische Außenministerium in Bagdad.
. بەتایبەتی ژمارەی ئەو کۆپییانەی پێویستن،تکایە ئاگاداری وردەکارییەکانی خاڵەکانی خوارەوە بن
.تەواوی بەڵگەنامەکان دەبێت لەگەڵ وەرگێڕانێکی ئەڵمانی یاخود ئینگلیزی پێشکەش بکرێن
 تەواوی.تەواوی بەڵگەنامەکانی باری کەسیی دەرچوو لە هەرێمی کوردستان دەبێت لە لەالیەن فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە تەصدیق بکرێن
.بەڵگەنامەی دیکەی عێراقی پێویستە لەالیەن وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە بەغدا تەصدیق بکرێن
Original des Hochschulabschlusses.
4 Sie verfügen über einen anerkannten
ausländischen Hochschulabschluss
Original +2 Kopien
Ob Ihr ausländischer Hochschulabschluss anerkannt oder vergleichbar
ist, können Sie in der Datenbank ANABIN abfragen: Anabin (nur auf
Deutsch). Folgende Auszüge sind dem Antrag beizufügen:
Sie haben eine qualifizierte
- Bestätigung, dass Ihre Hochschule/Universität in ANABIN mit „H+“
Berufsausbildung im Ausland erworben. bewertet ist.
Original + 2 Kopien
- Bestätigung, dass Ihr Abschluss „gleichwertig oder entspricht“
kategorisiert ist.
Sie haben eine qualifizierte
Berufsausbildung in Deutschland
erworben
Original + 2 Kopien

Der Beruf muss auf der Liste der deutschen Arbeitsagentur (sog.
Positivliste bzw. White-List) aufgeführt sein.
Die Gleichwertigkeit Ihrer Ausbildung mit dem deutschen Bildungsgang
muss festgestellt werden. Detaillierte Informationen über das
Anerkennungsverfahren finden Sie unter Anerkennung in Deutschland
 ئێوە خاوەنی بروانامەیەکی زانکۆیی بیانیDie Bescheinigung über die Anerkennung ist im Visumverfahren
 دانپێدانراونunbedingt vorzulegen. Der Nachweis der Berufsausbildung muss im
 نوسخەی کۆپی2 +  نوسخەی ئەسلیOriginal vorgelegt werden.

Die angestrebte Beschäftigung muss nicht auf der Positivliste stehen,
 ئێوە بروانامەیەکی پیشەییتان لە دەرەوە بەدەستjedoch Ihrer Berufsausbildung entsprechen.
هێناوە
 نوسخەی کۆپی2 + نوسخەی ئەسلی
نوسخەی ئەسلی بڕوانامەی زانکۆیی
 ئایا بڕوانامەکەتان دانپێدانراوە یان هاوتای بڕوانامەی زانکۆیی،بۆ ئەوەی بزانی
ئێوە بروانامەیەکی پێشەییتان لە ئەڵمانیا بەدەست
 (تەنهاAbnabin :) بگەرێیتANABIN(  دەتوانی لە بانکی زانیاری،ئەڵمانییە
هێناوە
.)بەزمانی ئەڵمانییە
 نوسخەی کۆپی2 + نوسخەی ئەسلی
ئەم زانیارییانە پێویستە لە بانکی زانیاری رابکێشرێن و لەگەڵ داواکاریەکە
:پێشکەش بکرێن
) نیشان کراوەH+( ) بەANABIN(  کە زانکۆکەتان لە، پشتگیریی ئەوەی کە بڕوانامەکەتان بە "هاوتا یان یەکسان" پۆلین کراوە، پشتگیری ئەوەیپیشەکە دەبێت لە لیستی ئاژانسی فیدرالی کار لە ئەڵمانیا لە لیستی سپی یان لیستی
 بڕوانامە پیشەییەکەتان دەبێت لەگەڵ بڕوانامەی ئەڵمانی هاوتا.ئەرێنی دا هەبێت
 زانیاری زیاتر دەربارەی پرۆسەی دانپێدانانی بڕوانامە لە ژێر ئەم بەستەرە.بێت
Anerkennung in Deutschland :بەردەستن
.پشتگیری هاوتایی بڕوانامەکت دەبێت لەگەڵ داواکاری ڤیزا پێشکەش بکرێت
.نوسخەی ئەسلی بڕوانامە دەبێت پێشکەش بکرێت
 بەاڵم، پێویست ناکات لە لیستی ئەرێنی دا هەبێت،ئەو کارەی کە مەبەستتانە بیکەن
.دەبێت لەگەل پێشەکەت هاوتابێت
Konkretes
Arbeitsplatzangebot
z.B.
ein
Arbeitsvertrag
mit
folgenden
Angaben:
5
Original + 2 Kopien
- Arbeitgeber in Deutschland (Name, Anschrift)
- tatsächlicher Arbeitsort in Deutschland (mit Postleitzahl)
- Stellenbeschreibung und Tätigkeitsbezeichnung der Stelle
 بوونی ئۆفەری کارێکی دیاریکراو- Beschäftigungsart: Vollzeit oder Teilzeit
 نوسخەی کۆپی2 +  نوسخەی ئەسلی- Bruttojahresgehalt in Euro

Bitte beachten Sie die Hinweise zu den einzelnen Punkten, insbesondere die Anzahl der benötigten Kopien.

Alle Unterlagen sind mit einer Übersetzung in die deutsche oder englische Sprache vorzulegen.
Alle kurdischen Personenstandsurkunden müssen durch das irakische DFR vorbeglaubigt sein, alle anderen
irakischen Urkunden durch das irakische Außenministerium in Bagdad.
تکایە ئاگاداری وردەکارییەکانی خاڵەکانی خوارەوە بن ،بەتایبەتی ژمارەی ئەو کۆپییانەی پێویستن.
تەواوی بەڵگەنامەکان دەبێت لەگەڵ وەرگێڕانێکی ئەڵمانی یاخود ئینگلیزی پێشکەش بکرێن.
تەواوی بەڵگەنامەکانی باری کەسیی دەرچوو لە هەرێمی کوردستان دەبێت لە لەالیەن فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە تەصدیق بکرێن .تەواوی
بەڵگەنامەی دیکەی عێراقی پێویستە لەالیەن وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە بەغدا تەصدیق بکرێن.

بۆ نمونە گرێبەستی کار ،کە ئەم زانیاریانەی خوارەوەی تێدابێت:
 خاوەن کارلە ئەڵمانیا (ناو ،ئەدرێس) ئەوشوێنەی کە تێیدا دەست بەکار دەبیت لە ئەڵمانیا ( لەگەڵ کۆدی پۆستیشار)
 پێناسە و ناساندنی کارەکە جۆری کار (نیودەوام یان دەوامی تەواو )half time or full time کۆی داهاتی تەواوی سااڵنەی کارەکە بە یۆرۆ ،پێش لێدەرکردنی باج وتەئمینات)Bruttojahresgehalt( .
6 Lebenslauf
selbst verfasster lückenloser Lebenslauf , insbesondere mit Darstellung
der bisherigen Ausbildung und ggf. Berufstätigkeit, unterschrieben.
+ 2 Kopien
ژیاننامەیەکی بێکەلێنی نووسراو لەالیەن کەسی داواکەرەوە ئیمزاکرابێت ،بەتایبەت ژیاننامە
دەبێت زانیاری سەبارەت بە خوێندن و کاری تا ئێستا تێدابێت.
 +دوو نوسخەی کۆپی
Erteilung der Berufsausübungserlaubnis oder Zusage der Erteilung
7 Nur, wenn für den Beruf vorgeschrieben
)(z.B. Approbation für Ärzte gem. § 10 Bundesärzteordnung
موڵەتی کارکردن یاخود رەزامەندی پێدانی موڵەت (بۆ نمونە مۆلەتی کاری
پزیشکیی بەپێی پەرەگرافی 10ی پەیڕەوی فیدرالی پزیشکان)
Eintrag in das Handelsregister oder vergleichbarer Beleg der Firma in
Deutschland.
تۆماری کۆمپانیاکە لە تۆماری بازرگانی یان بەلگەنامەیەکی تری هاوشێوە
Nachweis einer Incoming-Krankenversicherung für den gesamten
geplanten Aufenthaltszeitraum. Es ist ausreichend, wenn die
Krankenversicherung nach Bescheidung des Antrages eingereicht wird.

تەنها ئەگەر وەکو مەرج بۆ پیشەکە سەپێندرابێت
8 Eintrag in das Handelsregister
تۆماری بازرگانی
9 Krankenversicherung
تەئمینی نەخۆشیی

بەڵگەی بیمەی نەخۆشیی بۆ تەواوی ماوەی مانەوە .دوای بریاردان لەسەر
داواکاری ڤیزەش دەتوانرێت بیمەی نەخۆشی پێشکەش بکرێت.
Die
Visumgebühren
betragen 75 Euro und sind zum aktuellen
10 Visumgebühren in Dollar
Wechselkurs in Dollar zu bezahlen! Euro und Irakische Dinar können
weder angenommen, noch getauscht werden.
رەسمی ڤیزا بریتییە لە  75یورۆ کە بەگوێرەی نرخی گۆڕینەوەی رۆژ بە دۆالری رەسمی ڤیزا بە دۆالر
ئەمەریکی دەدرێت .یورۆ و دیناری عێراقی نە وەردەگیرێن و نە دەگۆڕدرێنەوە.
Zusätzliche, hier nicht genannte Unterlagen können im Einzelfall bei Antragstellung oder im Laufe des Visumverfahrens nachgefordert werden.
هەروەها دەکرێت لە رەوتی پڕۆسەی داواکردنی ڤیزادا ،داوای بەڵگەنامەی دیکەش ،کە لێرەدا نەهاتوون ،بکرێت.

