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Хүүхэд асрагчаар ажиллах гэрээ, Хэлний мэдлэгийн сертификат, Диплом болон бусад баримт
бичгийн эх хувийг өгнө. Таны визийн мэдүүлгийг шийдвэрлэсний дараа эх хувийг буцаан
олгоно.
Таны визийн мэдүүлгийг шийдвэрлэхийн тулд Герман дахь Холбооны Хөдөлмөрийн Товчоо
ба Гадаадын Харьяат Иргэдийн газраас зөвшөөрөл авдаг. Тус газраас зөвшөөрөл ирсний
дараа виз олгох боломжтой.
Визийн мэдүүлгийг дунджаар ажлын 10 хоногт шийдвэрлэнэ. Зарим тохиолдолд илүү
хугацаа орж болно.
Визийн мэдүүлгийг өгөхдөө нислэгийн тийзийн захиалга өгөх шаардлагагүй. Визтэй
паспортаа авсны дараагаар тийзээ захиална уу.
Визийн мэдүүлгийг шийдвэрлэх явцад ЭСЯ-наас нэмэлт бичиг баримт шаардаж болно.
Бүрэн гүйцэд бус визийн мэдүүлэг өгөх нь шийдвэрлэх хугацааг уртасгах бөгөөд цаашлаад
татгалзах эрсдэлтэй.
Визийн мэдүүлгийг шийдвэрлэх 10 хоног дуусаагүй байхад утсаар эсвэл И-Мэйлээр лавлан
асуух шаардлагагүй. Энэ нь визийн хэлтсийн ажлын ачааллыг нэмэгдүүлэх тул виз мэдүүлэгч
бүрт тухайлан хариулах боломжгүй.
Визийн мэдүүлгийг шийдвэрлэхэд олон хүчин зүйлс, нөхцөл байдлыг харгалзан шалгах
учраас зааврын дагуу бичиг баримтаа бүрэн бүрдүүлж өгөх нь виз гарах баталгаа биш.
Маягтыг визийн хэлтсээс үнэ төлбөргүй авах боломжтой. Виз мэдүүлэхэд үйлчилгээний
хураамж төлөх бөгөөд тухайн хураамжийг виз татгалзсан, мэдүүлгээ буцаан авсан аль ч
тохиолдолд эргүүлэн олгохгүй.
Виз мэдүүлэх бичиг баримт бүрдүүлэхдээ ямар нэгэн байгууллага эсвэл гуравдагч этгээдийн
туслалцаа, үйлчилгээг ашиглах шаардлагагүй. Өгсөн мэдүүлгийн хариуцлага, үр дагаврыг
зөвхөн виз мэдүүлэгч өөрөө хариуцна.
Виз мэдүүлэгч нь ЭСЯ-ны Консулын хэлтэст биечлэн ирж бичиг баримтаа өгнө.

Ерөнхий мэдээлэл
Нэгэнт сурч эхэлсэн герман хэлнийхээ мэдлэгийг гүнзгийрүүлэх, соёлын солилцооны хүрээнд
Германд оршин суух нь хүүхэд асрагчийн эрхэм зорилго юм. Зуучлагч байгууллагын үйлчилгээг
зайлшгүй авах шаардлагатай биш хэдий ч Германы Патент ба тэмдэгтийн албаны чанарын
тэмдэгтэй зуучлагч байгууллагуудаар дамжуулахыг зөвлөж байна. Бүртгэлтэй зуучлагч
байгууллагуудын
жагсаалтыг
доорх
цахим
хуудаснаас
авч
болно:
www.guetegemeinschaftaupair.de
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Хүүхэд асрагчаар ажиллах виз мэдүүлэгчийн заавал биелүүлэх нөхцлүүд:
 Виз мэдүүлэх өдөр 27 нас хүрээгүй байх
 Герман хэлний анхан шатны мэдлэгтэй байх 1
 Ажиллах гэж буй айл насанд хүрээгүй хүүхэдтэй байх
 Виз мэдүүлэгч болон ажиллах айлын хооронд төрөл садангийн холбоогүй байх
 Ажиллах гэж байгаа айлын гэр бүлийн хэл нь Герман хэл байх
Германы Оршин суух тухай хуулийн 19.с болон Хөдөлмөр эрхлэх тухай зохицуулалтын 12-р
зүйлд (§19c AufentG i.V.m. §12 BeschV) зааснаар хүүхэд асрагчаар ажиллах нь Германд хөдөлмөр
эрхлэлт гэж үзнэ.
Визийн мэдүүлэгт өгөх бичиг баримтын жагсаалт
Визийн мэдүүлэгт өгөх бичиг баримтуудыг эх хувиас гадна 2 хувь хуулбарын хамт өгнө.
Англиас бусад хэл дээрх бичиг баримтыг герман орчуулгын хамт өгнө.
Бичиг баримтаа доорх дарааллаар эрэмбэлнэ үү.
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Бүрэн гүйцэд бөглөсөн, виз мэдүүлэгч гарын үсгээ зурсан үндэсний визийн
маягт 2 хувь ("VIDEX" маягт).
Биометрийн шаардлага хангасан 35*45 мм хэмжээтэй 2 хувь цээж зурагны
нэгийг үндэсний визийн маягтын цээж зураг байрлах хэсэгт нааж хоёр дахь
зургийг нь наалгүй авч ирнэ.
Хүчинтэй паспорт
Гадаад паспорт эзэмшигчийн хувийн мэдээлэл бүхий нүүрнээс хийсэн хуулбар
Ямар зорилгоор хүүхэд асрагчаар ажиллах болсон тухай дэлгэрэнгүй тайлбар
захидал (Motivationsschreiben)х
Ажиллах гэж байгаа айлын урилга
Урьж буй айлын оршин суугаа лавлагаа (Meldebescheinigung)
Хүүхэд асрагчаар ажиллах гэрээний эх хувь (RAL магадлан итгэмжлэгдсэн
жуучлагч бол хуулбар байхад хангалттай)
Ажиллах гэж байгаа айлын дэлгэрэнгүй мэдээлэл бүхий маягт (Au-Pair
Fragebogen). Энэхүү маягтыг ажиллах айл бөглөөд Хөдөлмөрийн товчоо
(Bundesagentur für Arbeit) руу илгээнэ
1
Герман хэлний мэдлэгийн (А1 түвшин) сертификат нь ALTE стандартын дагуу
хэлний мэдлэгийг шалгах эрх бүхий байгууллагаас олгосон байх ёстой.
Герман хэлний мэдлэгийн түвшин анхан шатнаас дээш гэдгийг виз мэдүүлэхдээ
ярилцлага хийж баталж чадвал герман хэлний сертификат өгөх журмаас
чөлөөлж болно. Визийн мэдүүлгээ өгсөнөөс хойш герман хэлний сертификатыг
тодорхой хугацаанд нөхөн өгч болдог бөгөөд ЭСЯ-наас энэхүү хугацааг
тодорхой зааж өгнө.
Нийт хугацааг хамарсан эрүүл мэндийн даатгал (Ажиллах гэж байгаа айл нь
хариуцна)
Европын Холбооны журамд нийцсэн эрүүл мэндийн даатгал: Шенгений
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орнуудад болон Германд оршин суухад хүчин төгөлдөр үйлчлэх, багадаа 30.000
Евроны нөхөн төлбөртэй, Германд нэвтрэх өдрөөс эхлэн нийт оршин суух
хугацаанд хүчинтэй эрүүл мэндийн даатгалын баримтыг (хуулбарыг) визтэй
паспортаа авахдаа ЭСЯ-нд өгнө.
Монголоос өөр орны иргэншилтэй виз мэдүүлэгч
12 Монгол Улсад удаан хугацаагаар оршин суух зөвшөөрөл
Хураамж
13 Визийн хураамж 75 еврог монгол төгрөгөөр
Визийн мэдүүлгийн бүрэн гүйцэд байдал
Визийн мэдүүлэгт шаардлагатай бичиг баримт бүрэн гүйцэд байгаа эсэх:
☐тийм
☐үгүй, чагтлаагүй үлдсэн бичиг баримт/мэдээлэл дутуу
Бүрэн гүйцэд бус визийн мэдүүлэг өгөх тухай мэдэгдэл
Миний визийн мэдүүлэг бүрэн гүйцэд бус байгаа талаар надад мэдээлсэн. Визийн мэдүүлэгт
шаардлагатай бичиг баримт дутуу байх нь визийг татгалзах эрсдэлтэй гэдгийг миний бие
ойлгож байгаа бөгөөд визийн мэдүүлгээ өгөх хэвээр байгаа гэдгийг мэдэгдэж гарын үсгээ
зурсан болно.
_____________________________ газар, огноо, гарын үсэг
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