ĐỊNH CƯ TẠI CHLB ĐỨC THẬT ĐƠN GIẢN
Chỉ cần có việc làm, bạn có quyền xin định cư vĩnh viễn tại Đức theo điều §17a
và §18 Luật Cư trú
TẠI SAO NÊN DU HỌC, HỌC TIẾNG ĐỨC?





CHLB Đức là cường quốc trên Thế giới
Chương trình Cao đẳng nghề, Đại học được miễn học phí
Tiếng Đức là ngôn ngữ phổ biến nhất châu Âu
Cơ hội việc làm ổn định, định cư vĩnh viễn tại Đức theo điều §17a và §18 Luật Cư trú.

BẠN CÓ THỂ SANG ĐỨC VÀ ĐỊNH CƯ VĨNH VIỄN THEO DẠNG NÀO






Du học THPT, sau đó ở lại học Đại học, Cao đẳng nghề, đi làm và định cư
Du học Đại học, sau đó ở lại làm việc và định cư
Du học Cao đẳng nghề, sau đó ở lại làm việc và định cư
Du học Sau Đại học, sau đó ở lại làm việc và định cư
Tốt nghiệp CĐ/ĐH ở Việt Nam, thẩm định bằng cấp tại CHLB Đức, làm việc và định cư
theo điều §17a Luật Cư trú
 Giao lưu văn hóa, dành cho học sinh PTTH.

TRÌNH ĐỘ TIẾNG ĐỨC CẦN THIẾT?
 Trình độ A1 | Thời gian học: 1,5 tháng | Hôn nhân, Đoàn tụ, Giao lưu văn hóa
 Trình độ A2 | Thời gian học: 1,5 tháng | Giao lưu văn hóa, THPT
 Trình độ B1 | Thời gian học: 6 tháng | Các chương trình đi học, và đi làm tại Đức
TIẾNG ĐỨC CÓ KHÓ KHÔNG?
 Tiếng Đức dùng hệ kí tự LaTinh như tiếng Việt
 Tiếng Đức có thể ghép từ, phát âm gần giống tiếng Việt
 Mỗi ngày học 15 từ mới, trong 180 ngày bạn có thể đạt trình độ B1
BẠN CÓ THỂ HỌC TIẾNG ĐỨC VÀ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ VỀ CÁC CHƯƠNG
TRÌNH ĐI ĐỨC THÔNG QUA
-

Website: http://www.iba.vn/ / http://www.iba.vn/trung-tam

MIỄN HỌC PHÍ 100% - HỌC CAO ĐẲNG NGHỀ TẠI ĐỨC
ĐƯỢC HỖ TRỢ LƯƠNG - BẢO ĐẢM VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP

***
1. DU HỌC THPT
 Điều kiện: Tuổi từ 14 - 17 tuổi, tốt nghiệp lớp THCS
 Lợi ích: học song ngữ Anh, Đức. Khi tốt nghiệp sẽ nói thành thạo tiếng Anh, tiếng Đức, và
một ngôn ngữ Châu Âu khác. Tốt nghiệp xong sẽ được vào thẳng các trường Đại học danh
tiếng tại Đức
2. DU HỌC CAO ĐẲNG NGHỀ 3 NĂM
 Điều kiện: Tốt nghiệp THPT, không xét học lực, học bạ. Không mắc bệnh truyền nhiễm như
viêm gan B, ho lao, ….
 Lợi ích: Miễn học phí. Hưởng trợ cấp hàng tháng trung bình 1000 Euro. Bảo đảm việc làm
lương cao sau tốt nghiệp và được xin định cư vĩnh viễn tại Đức sau một thời gian làm việc
nhất định, theo điều §18 Luật Cư trú
3. DU HỌC ĐẠI HỌC
 Điều kiện: Đỗ đại học, không môn nào dưới 4
 Lợi ích: Miễn học phí. Tốt nghiệp xong sẽ được ở lại Đức 18 tháng để kiếm việc, nếu kiếm
được việc đúng ngành nghề sẽ được xin định cư vĩnh viễn tại Đức sau một thời gian làm việc
nhất định, theo điều §18 Luật Cư trú

4. DU HỌC SAU ĐẠI HỌC
 Điều kiện: Tốt nghiệp Đại học loại giỏi hoặc có ít nhất hai năm kinh nghiệm
 Lợi ích: Miễn học phí. Tốt nghiệp xong sẽ được ở lại Đức 18 tháng để kiếm việc, nếu kiếm
được việc đúng ngành nghề sẽ được xin định cư vĩnh viễn tại Đức sau một thời gian làm việc
nhất định, theo điều §18 Luật Cư trú
5. LÀM VIỆC TẠI ĐỨC VỚI VĂN BẰNG VIỆT NAM
 Điều kiện: Tốt nghiệp CĐ/ĐH tại Việt Nam. Văn bằng được cơ quan thẩm quyền của Đức
thẩm định tương đương với văn bằng do Đức cấp. Được một công ty tại Đức tuyển dụng
 Lợi ích: Được xin định cư vĩnh viễn tại Đức sau một thời gian làm việc nhất định, theo điều
§17a den 20 Luật Cư trú
6. BA ĐIỀU NÊN CHỌN IBA LÀ NHÀ TƯ VẤN CHO BẠN
 Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, định hướng cho các vấn đề liên
quan đến học tập, làm việc và định cư tại Đức
 Chúng tôi đã đào tạo và giúp cho hàng trăm học viên sang du học tại Đức

HỌC HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ 3 NĂM MIỄN HỌC PHÍ TẠI ĐỨC
Chuyên nghành: Y tá – Điều dưỡng, Cơ khí, điện dân dụng, điện tử, Nhà hàng – Khách sạn

1. Điều kiện du học nghề hệ Cao đẳng
 Nam, nữ tuổi từ 18 đến 32, tốt nghiệp THPT. Không mắc viêm gan A, B, C và
không mắc bệnh chuyền nhiễm khác
 Không có tiền án tiền sự
2. Chương trình học
 Học tiếng Đức đến B1, thời gian trung bình 6 tháng tại IBA có chỗ ở nội trú chi
phí thấp cho học viên ở xa.
 Khai giảng vào thứ hai, tuần đầu tiên hàng tháng.
 Học nghề và thực tập 3 năm tại Đức, hưởng lương, trung bình 1000 Euro/tháng.
 Làm việc, xin định cư, và nhập quốc tịch Đức. Lương từ 50 đến 70 triệu. Trong
trường hợp muốn quay lại Việt Nam sinh sống, được xin hoàn trả các khoản thuế
đã đóng.
 Thời gian nhập học tại Đức: tháng 3, 6, 9, 12.
2. Lợi ích
 Miễn 100% học phí học cao đẳng nghề, đại học tại CHLB Đức.
 Hưởng học bổng trung bình 1000 Euro/tháng, khoảng 25 triệu, trong thời gian
học.
 Có thể làm thêm ngoài giờ 10 tiếng/tuần với mức thu nhập 7 - 9 Euro/tiếng.
 Được hưởng chế độ phúc lợi xã hội tuyệt vời, như khám chữa bệnh miễn phí.
 Được đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp, mức lương từ 2300 đến 3500 Euro.
 Được định cư và nhập quốc tịch Đức theo luật lao động, và luật ngoại kiều.
Nếu có tiếng Đức B2 tại Việt Nam thì là một lợi thế

Làm việc – Định cư tại CHLB Đức
Khi bạn lựa chọn nước Đức là điểm đến, cũng có nghĩa bạn đã mở toang cánh cửa vào thế giới đầy
năng động và phát triển.
Nước Đức hiện đang trao cho bạn rất nhiều cơ hội để đạt được mục tiêu, ước mơ của mình.
Với 130 nghìn người Việt hiện đang sing sống, học tập và làm việc tại Đức, cộng đồng người Việt
đã chứng minh cho người Đức biết sự thông minh, khéo léo, cần cù và tình cảm của mình. Chính vì
lý do này, hơn bao giờ hết, chính phủ Đức đang dành cho du học sinh Việt Nam những điều kiện tốt
đẹp nhất để phát triển các cơ hội cuộc sống của mình.
Sau sáu năm nghiên cứu thị trường và phát triển các lĩnh vực nhỏ, tới nay IBA đã chính thức hoạt
động trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các đối tác
trong và ngoài nước.
Hiện, IBA đang đặt mục tiêu phát triển hướng tới mở rộng các chi nhánh ở các tỉnh, thành phố: Hà
Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Đà Nẵng, Sài Gòn, giúp đỡ các bạn trẻ có nhu cầu mong muốn phát
triển sự nghiệp tại CHLB Đức.
LÀM VIỆC TẠI ĐỨC VỚI VĂN BẰNG VIỆT NAM
Điều kiện tham gia thị trường lao động Đức
Theo điều §17a Luật Cư trú của CHLB Đức
 Có bằng cấp chuyên môn tại Việt Nam, như Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp,
v.v.; được cơ quan hữu quan của Đức thẩm định tương đương với bằng cấp do Đức cấp
 Trường hợp bằng cấp chưa tương đương sẽ được hoàn thiện nốt phần thiếu hụt tại Đức hoặc
tại Việt Nam
 Có kinh nghiệm làm việc là một lợi thế
Quyền lợi khi tham gia thị trường lao động Đức





Lương cao từ 2500 đến 3500 Euro/tháng hoặc hơn, phụ thuộc vào trình độ bản thân
Phúc lợi xã hội được đảm bảo
Được nhận thẻ xanh cư trú dài hạn, có thể đón gia đình sang đoàn tụ
Được định cư vĩnh viễn tại Đức, hưởng quyền lợi như người Đức

Lệ phí thẩm định bằng cấp tại
CHLB Đức
300 Euro
Hồ sơ cần nộp





Lệ phí thụ lý hồ sơ
150 Euro

Thời hạn thẩm định
3 đến 6 tháng

Sơ yếu lý lịch tự khai, nói rõ quá trình học tập, làm việc từ trước tới nay
Các bằng cấp chứng chỉ đang có
Hộ chiếu, hộ khẩu, CMND, khai sinh, giấy kết hôn (nếu có), chứng chỉ ngoại ngữ
Hợp đồng lao động (nếu có)

03 BƯỚC ĐỂ LÀM VIỆC TẠI ĐỨC
Bước 01: Thẩm định bằng cấp của bạn tại cơ quan có thẩm quyền tại Đức.
Bước 02: Nộp đơn xin việc tại một công ty yêu thích của Đức.
Bước 03: Nộp đơn xin Visa theo diện làm việc.
IBA sẽ giúp bạn thực hiện 03 bước trên một cách dễ dàng, đơn giản và hiệu quả cao.
05 LÝ DO NÊN LÀM VIỆC TẠI ĐỨC
1.
2.
3.
4.
5.

Lương cao từ 2500 đến 3500 Euro/tháng hoặc hơn, phụ thuộc vào trình độ bản thân
Phúc lợi xã hội được đảm bảo
Được nhận thẻ xanh cư trú dài hạn, có quền đón gia đình sang đoàn tụ
Được định cư vĩnh viễn tại Đức, hưởng quyền lợi như người Đức.
Được nhập quốc tịch Đức, sở hữu tấm hộ chiếu quyền lực nhất trên thế giới

Liên hệ:
Khu vực phía Bắc

Khu vực phía Nam

IBA – Hà Nội
Đ/c: Số 14, 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu
Giấy, Hà Nội
Đ/T: 0868 787 372/0975100772/0989401603
Email: info.caugiayhn@iba.vn
IBA – Đống Đa, Hà Nội
Đ/c: Số 66 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội.
Đ/T: (024) 32015111/0905775555
Email: info.dongdahn@iba.vn
IBA – Hải Dương
Đ/c: Số 347 Thanh Niên, TP. Hải Dương
Đ/T: 0220 3867378/0912 727 879
Email: info.haiduong@iba.vn
IBA – Hải Phòng
Đ/c: 196/143 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng
Đ/T: 0225 3667033/0915 921 192
Email: info@iba.edu.vn

IBA – Hồ Chí Minh
Đ/c: 14/10 Ngô Tất Tố, P. 19, Q. Bình Thạnh
Đ/T: 028 35166621/0946160669
Email: info.hcm@iba.vn

CHỨNG CHỈ CHÂU ÂU MÔN TIẾNG ANH
 LỊCH THI: ____ ____ 20___ | TRÌNH ĐỘ: A2, B1, B2, C1 | HẠN ĐĂNG KÍ: ____ ____
20___
TẠI SAO NÊN CÓ CHỨNG CHỈ CHÂU ÂU MÔN TIẾNG ANH?
 Chứng chỉ do châu Âu cấp |  Chất lượng cao |  Có giá trị quốc tế |  Có lợi thế hơn khi xin
việc trong và ngoài nước |  Phù hợp với yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ |  Du
học
CHỨNG CHỈ CHÂU ÂU MÔN TIẾNG ANH LÀ GÌ?
 Đây là chứng chỉ tiếng Anh do Hội đồng Khảo thí Ngôn ngữ Châu Âu (ECL) thuộc liên minh
Châu Âu EU cấp, có giá trị quốc tế, được các nước thuộc liên minh châu Âu EU, Mỹ, v.v. sử dụng
rộng rãi. Các kì thi tại Việt Nam đều được tổ chức một cách nghiêm túc, dưới sự giám sát trực tiếp
của chuyên gia người Đức, và giám sát trực tuyến theo thời gian thực qua hệ thống IP Camera bởi
Hội đồng Khảo thí tại Châu Âu. Các bài thi đều được đánh giá hai lần. Lần một tại Việt Nam do các
chuyên gia của IBA đánh giá, sau đó được gửi qua Đức đánh giá lần hai bởi Hội đồng Khảo thí Ngôn
ngữ Châu Âu (ECL). Do vậy, chứng chỉ tiếng Anh do Hội đồng Khảo thí Ngôn ngữ Châu Âu cấp
đồng nghĩa với đảm bảo chất lượng, điều mà các doanh nghiệp tuyển dụng luôn luôn mong muốn.
HỌC THI LẤY CHỨNG CHỈ CHÂU ÂU MÔN TIẾNG ANH Ở ĐÂU?
 Bạn có thể học và thi lấy chứng chỉ Châu Âu môn tiếng Anh trình độ A2, B1, B2, C1 tại hệ thống
đào tạo và cấp chứng chỉ của IBA trên cả nước.
 Đăng kí trực tuyến tại
FORMAT MÔN THI ĐỌC HIỂU, VIẾT, NGHE HIỂU CHỨNG CHỈ CHÂU ÂU MÔN
TIẾNG ANH NHƯ NÀO?
Trình độ
Đọc hiểu
Thời gian (phút)
Số phần
Tổng số từ
Tổng số câu hỏi
Viết
Thời gian
Số phần
Tổng số từ
Nghe hiểu
Thời gian
Số phần
Tổng số từ
Tổng số câu hỏi

A2

B1

B2

C1

35
2
400 – 600
20

35
2
500 – 700
20

45
2
800 – 1000
20

45
2
1000 – 1300
20

45
2
150

50
2
250

75
2
400

90
2
600

25
2
400 – 600
20

25 – 30
2
500 – 700
20

30 – 35
2
800 – 1000
20

35 – 40
2
1200 – 1500
20

GHI CHÚ: Được sử dụng từ điển trong môn thi viết. Tổng trung bình các môn đạt 60% là đỗ.

FORMAT MÔN THI NÓI CHỨNG CHỈ CHÂU ÂU MÔN TIẾNG ANH THẾ NÀO?
Gồm ba phần: Phần 1: Giới thiệu bản thân qua hình thức trao đổi giữa hai thí sinh, giúp học viên
bình tĩnh trong kì thi và không được chấm điểm. | Phần 2: Hai thí sinh sẽ cùng nhau thảo luận về
một chủ đề quen thuộc trong cuộc sống giám, giám thị có thể tham gia để khích lệ, động viên thí
sinh. | Phần 3: Thí sinh sẽ tự miêu tả những gì nhìn thấy trên một hay nhiều bức tranh về một chủ
đề và nói đôi chút về chủ đề đó.
CÁC CHỦ ĐỀ CỦA KỲ THI LẤY CHỨNG CHỈ CHÂU ÂU
1. The individual | 2. Partnership | 3. Family | 4. Place of living | 5. Travelling/transport | 6.
Shopping/shops | 7. Communication/keeping in contact | 8. Services | 9. Culture/entertainment | 10.
Time/weather | 11. Health/illnesses | 12. Sport | 13. Media | 14. Hobby | 15. Studying/work | 16.
European Union | 17. Culture and civilisation
LỆ PHÍ THI
 A2, B1: 3.500.000 Đồng |  B2: 5.500.000 Đồng |  C1: 7.000.000 Đồng
CÁC KHÓA HỌC
 Từ đầu đến A1: 6.500.000 Đồng | Thời gian: 1,5 tháng
 Từ A1 đến A2: 7.500.000 Đồng | Thời gian: 1,5 tháng
 Từ A2 đến B1: 12.000.000 Đồng | Thời gian: 3 tháng
 Khóa từ đầu đến A2: 14.000.000 Đồng | Thời gian: 3 tháng
 Khóa từ đầu đến B1: 26.000.000 Đồng | Thời gian: 6 tháng
CÁC KHÓA ÔN THI
 Ôn 1 tuần trình độ A2, B1: 1.500.000 Đồng
TÀI LIỆU ÔN THI
 150.000 Đồng bao gồm cả file nghe

GHI CHÚ: Giáo viên tiếng Anh của các trung tâm ngoại ngữ có thể yêu cầu nhận tài liệu dạy và
ôn thi miễn phí.

CHỨNG CHỈ CHÂU ÂU MÔN TIẾNG ĐỨC
 LỊCH THI: ____ ____ 20___ | TRÌNH ĐỘ: A2, B1, B2, C1 | HẠN ĐĂNG KÍ: ____ ____ 20___
TẠI SAO NÊN CÓ CHỨNG CHỈ CHÂU ÂU MÔN TIẾNG ĐỨC?
 Chứng chỉ do châu Âu cấp |  Chất lượng cao |  Có giá trị quốc tế |  Có lợi thế hơn khi xin
việc trong và ngoài nước |  Được Đại sứ quán Đức công nhận
CHỨNG CHỈ CHÂU ÂU MÔN TIẾNG ĐỨC LÀ GÌ?
 Đây là chứng chỉ tiếng Đức do Hội đồng Khảo thí Ngôn ngữ Châu Âu ECL thuộc liên minh châu
Âu EU cấp, có giá trị quốc tế, được các nước thuộc liên minh châu Âu EU, Mỹ, v.v. sử dụng rộng
rãi. Các kì thi tại Việt Nam đều được tổ chức một cách nghiêm túc, dưới sự giám sát trực tiếp của
chuyên gia người Đức, và giám sát trực tuyến theo thời gian thực qua hệ thống IP Camera bởi Hội
đồng Khảo thí tại châu Âu. Các bài thi đều được đánh giá hai lần. Lần một tại Việt Nam do các
chuyên gia của IBA đánh giá, sau đó được gửi qua Đức đánh giá lần hai bởi Hội đồng Khảo thí Ngôn
ngữ Châu Âu ECL. Do vậy, chứng chỉ tiếng Đức do Hội đồng Khảo thí Ngôn ngữ Châu Âu cấp đồng
nghĩa với đảm bảo chất lượng, điều mà các doanh nghiệp tuyển dụng luôn luôn mong muốn.
HỌC THI LẤY CHỨNG CHỈ CHÂU ÂU MÔN TIẾNG ĐỨC Ở ĐÂU?
 Bạn có thể học và thi lấy chứng chỉ châu Âu môn tiếng Đức trình độ A2, B1, B2, C1 tại hệ thống
đào tạo và cấp chứng chỉ của IBA trên cả nước.
 Đăng kí trực tuyến tại
FORMAT MÔN THI ĐỌC HIỂU, VIẾT, NGHE HIỂU CHỨNG CHỈ CHÂU ÂU MÔN
TIẾNG ĐỨC NHƯ NÀO?
Trình độ
Đọc hiểu
Thời gian (phút)
Số phần
Tổng số từ
Tổng số câu hỏi
Viết
Thời gian
Số phần
Tổng số từ
Nghe hiểu
Thời gian
Số phần
Tổng số từ
Tổng số câu hỏi

A2

B1

B2

C1

35
2
400 – 600
20

35
2
500 – 700
20

45
2
800 – 1000
20

45
2
1000 – 1300
20

45
2
150

50
2
250

75
2
400

90
2
600

25
2
400 – 600
20

25 – 30
2
500 – 700
20

30 – 35
2
800 – 1000
20

35 – 40
2
1200 – 1500
20

GHI CHÚ: Được sử dụng từ điển trong môn thi viết. Tổng trung bình các môn đạt 60% là đỗ.

FORMAT MÔN THI NÓI CHỨNG CHỈ CHÂU ÂU MÔN TIẾNG ĐỨC NHƯ THẾ NÀO?

Gồm ba phần: Phần 1: Giới thiệu bản thân qua hình thức trao đổi giữa hai thí sinh, giúp học viên
bình tĩnh trong kì thi và không được chấm điểm. | Phần 2: Hai thí sinh sẽ cùng nhau thảo luận về
một chủ đề quen thuộc trong cuộc sống giám, giám thị có thể tham gia để khích lệ, động viên thí sinh.
| Phần 3: Thí sinh sẽ tự miêu tả những gì nhìn thấy trên một hay nhiều bức tranh về một chủ đề và
nói đôi chút về chủ đề đó.

CÁC CHỦ ĐỀ CỦA KỲ THI LẤY CHỨNG CHỈ CHÂU ÂU
1. The individual | 2. Partnership | 3. Family | 4. Place of living | 5. Travelling/transport | 6.
Shopping/shops | 7. Communication/keeping in contact | 8. Services | 9. Culture/entertainment | 10.
Time/weather | 11. Health/illnesses | 12. Sport | 13. Media | 14. Hobby | 15. Studying/work | 16.
European Union | 17. Culture and civilisation
LỆ PHÍ THI
 A2, B1: 3.500.000 Đồng |  B2: 5.500.000 Đồng |  C1: 7.000.000 Đồng

CÁC KHÓA HỌC
 Từ đầu đến A1: 6.500.000 Đồng | Thời gian: 1,5 tháng
 Từ A1 đến A2: 7.500.000 Đồng | Thời gian: 1,5 tháng
 Từ A2 đến B1: 12.000.000 Đồng | Thời gian: 3 tháng
 Khóa từ đầu đến A2: 14.000.000 Đồng | Thời gian: 3 tháng
 Khóa từ đầu đến B1: 26.000.000 Đồng | Thời gian: 6 tháng

CÁC KHÓA ÔN THI
 Ôn 1 tuần trình độ A2, B1: 1.500.000 Đồng

TÀI LIỆU ÔN THI
 150.000 Đồng (bao gồm cả file nghe)
GHI CHÚ: Giáo viên tiếng Đức của các trung tâm ngoại ngữ có thể yêu cầu nhận tài liệu dạy và
ôn thi miễn phí.

GIỚI THIỆU CHUNG IBA
IBA - Việt Nam hoạt động trên lĩnh vực Đào tạo Ngoại Ngữ - Tư Vấn Du học - Việc Làm
IBA mục tiêu phát triển hướng tới mở rộng các chi nhánh ở các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng,
Hải Dương, Đà Nẵng, Sài Gòn.
Các bạn sẽ được hòa mình trong một môi trường thơ mộng, với không khí trẻ trung, năng động cùng
với tập thể cán bộ, giáo viên, học viên IBA.
Ngoài giờ học, cộng đồng IBA còn tổ chức các chương trình thể thao, văn hóa, lễ hội sôi động và
tràn đầy ý nghĩa, giúp các học viên làm quen với môi trường sống, học tập và làm việc tại CHLB
Đức.
1. Tốt nghiệp khóa học tiếng Đức và kiến thức nền
Sau 180 ngày hăng say học tập, các học viên sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp nhận chứng chỉ tiếng và
kiến thức nền để chuẩn bị hành trang sang Đức tiếp tục sống, học tập và làm việc.
2. Ba năm học Cao đẳng nghề tại CHLB Đức
Tại Đức, các học viên sẽ tham gia học cao đẳng nghề tại các trường uy tín. Học viên không chỉ được
miễn học phí hoàn toàn, mà còn nhận được một khoản lương khảng 25 triệu đồng hàng tháng, đủ để
chi trả các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Đây là một lợi thế rất lớn để cho các học viên an tâm học
tập. Trong thời gian này, các học viên có Visa Đức sẽ được quyền di chuyển tới 26 nước châu Âu mà
không cần xin visa, như Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đan Mạch v.v.
3. Đi làm tại CHLB Đức
Sau khi tốt nghiệp, các học viên sẽ bắt đầu làm việc tại các doanh nghiệp nổi tiếng của Đức với mức
lương khởi điểm từ 50 đến 70 triệu đồng.
4. Định cư tại CHLB Đức
Sau ba năm làm việc, các học viên có quyền xin định cư vĩnh viễn tại CHLB Đức và được hưởng
mọi quyền lợi như người Đức, trừ quyền bầu cử và quyền thực hiện nghĩa vụ quân sự.
5. Nhập quốc tịch Đức
Sau 2 năm định cư, các học viên có quyền xin nhập quốc tịch Đức và có thể đi du lịch 176 quốc gia
trên thế giới mà không cần xin visa.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:
Khu vực phía Bắc
1. IBA – Hà Nội
Đ/c: Số 14, 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy,
Hà Nội
Đ/T: 0868 787 372 - 0975100772 - 0989401603
Email: info.caugiayhn@iba.vn
2. IBA – Đống Đa, Hà Nội
Đ/c: Số 66 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội.
Đ/T: 024 32015111 - 0905775555
Email: info.dongdahn@iba.vn
3. IBA – Hải Dương
Đ/c: Số 347 Thanh Niên, TP. Hải Dương
Đ/T: 0220 3867378 – 0912 727 879
Email: info.haiduong@iba.vn
4. IBA – Hải Phòng
Đ/c: 196/143 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng
Đ/T: 0225 3667033 – 0915 921 192
Email: info@iba.edu.vn
Khu vực phía Nam
5. IBA – Hồ Chí Minh
Đ/c: 14/10 Ngô Tất Tố, P. 19, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí
Minh
Đ/T: 028 35166621 – 0946160669
Email: info.hcm@iba.vn

