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“Au Pair” “karşılıklılık” demektir. Almanca dil bilgilerini ve Almanya`ya ilişkin bilgilerini
eliştirmek için genç yabancılar kısıtlı süre (asgari 6 ay, azami 12 ay) misafir ailelerde
yaşamaktadır. Bunun karşılığında çocuklara bakıp, ev işlerinde yardımcı olmaktadırlar. Bakıma
muhtaç yakınların bakımı yasal değildir. Başvuran Au Pair adayları görev başlangıcında 18
yaşında olmak zorundalar, vize için başvuru tarihinde 27 yaşını doldurmamış olmaları
gerekmektedir. Vize başvurusu Au Pair görevinin sözleşmede kararlaştırılmış tarihden en fazla 6
ay öncesinde yapılabilmektedir.
Lütfen 20 no`lu bilgi formumuzu okuyunuz. Au Pair görevi için vize başvurusunda gerekli
ve aşağıda yazılmış olan belgelerin aslı ve iki adet fotokopisi ibraz edilmelidir. Lütfen bu
bilgi formunu check-list olarak kullanınız .
Almanca ve eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış 2 adet başvuru formu
Oturum Kanunu`nun 54. Maddesi, 2. Paragrafı, 8 No`suna göre uygun ve şahsen
imzalanmış bildirim
2 adet vesikalık fotoğraf (lütfen 20 no`lu bilgi formuna bakınız)
Geçerli Pasaport (lütfen 20 no`lu bilgi formuna bakınız)
Misafir edecek ebeveynler tarafından imzalanmış sözleşme. Sözleşmede en azından
belirtilen bilgilerin yer alması gerekir:
o Sözleşme tarafların ayrıntılı tanımı
o Sözleşmenin başlangıç tarihi ve süresi
o Misafir edecek ailenin ve Au Pair adayının genel yükümlülükleri
o Aylık 260 € değerinde harçlık anlaşması
o Misafir edecek ailenin Almanca kursuna aylık 50 € katkıda bulunacaklarına dair
beyan
o Misafir edecek ailenin Au Pair adayının hastalık, gebelik, doğum ve kaza hallerine
karşı sigorta yapma beyanı
o İş saatlerin tanımı (günlük en fazla 6 saat ve haftada 30 saat, ayda en az iki iş günü
dinlenme izni)
www.arbeitsagentur.de sitesinde örnek sözleşme bulabilirsiniz.
Au Pair görevi RAL sertifikası bulunan bir acenta (www.gutegemeinschaft-aupair.de
sitesinde liste yer almaktadır) tarafından ayarlanmış ise Au Pair sözleşmesi faks veya
tarayıcıdan alınmış olarak ibraz edilebilmektedir.
Misafir edecek ailenin ikametgah belgesi
Ortak Avrupa anlaşmasına göre en az A1 seviyede Almanca dilinin temel bilgilerine vakıf
olduğunu gösteren belge (www.europaeischer-referenzrahmen.de)
Türkiye`de mesleki ve/veya eğitim durumunu gösteren belge ve Almancaya tercümesi,
gelecek mesleki planların açıklaması
www.arbeitsagentur.de sitesinde geniş bilgiler ve ‘’Alman ailelerde Au Pair’’ başlıklı form yer
almaktadır. Oluşabilecek sorunlara karşı destek alma amacıyla Au Pair görevinde bir acentanın
aracı olması tavsiye edilmektedir.
Ayrıca: Anlaşmaların her iki tarafın istemesi halinde Türk Au Pair adayları görevlerini bir yıl
sonrasında aynı misafir eden ailede devam ettirebilmektedir.

