قانون «تعیین محل اقامت و سکونت» برطبق قانون شماره -12آ (قانون
اقامت)
§12a AufenthG

با تصویب قانون جدید انتگراسیون ،همچنین قانون جدید «اقامت/تعیین محل سکونت» برای پناهندگانی که قبولی گرفته
اند اجرا می شود.
برطبق این قانون «اقامت»  ،پناهجویانی که قبولی پناهندگی گرفته اند ،موظف هستند که تا سه سال در
ایالتی زندگی کنند که پروسه و دادگاه پناهندگی شان را در آنجا گذرانده اند.
سازمانهای حقوق بشری انتقاد کرده اند که این قانون اقامت حق انتخاب آزادانه ی محل سکونت را زیر پا گذاشته و آنرا
"اجباری" می کند .اینگونه این قانون ادغام شهروندان و انتگراسیون آنان را سخت می کند.
قانون اقامت از تاریخ اول ژانویه سال ( 2016عطف به ماسبق) تصویب می شود .بعد از تاریخ  6آگوست  2016قانون اجرا
شده است و اکنون نیز قرار است در مجلس والیتی آلمان در مخالفتش تقاضا شود.
میتوان با موردهای استثناعی (سخت) استدالل کرد .در ایالتهای نیدرزاکسن و برلین پذیرش عمومی اینگونه موارد
استثناعی معتبرند.
قانون اقامت می تواند توسط مجلس ایا لتی محدود شود ،در مورد اجبار به زندگی در یک منطقه ی خاص یا ممنوعیت از
زندگی در یک منطقه ی خاص .در ایالت زاکسن-آنهالت تاکنون قوانین و مقررات خاصی (محدودیتی بر قانون) نگذاشته
اند( .زمان اطالعات 11 :اکتبر )2016
قانون اقامت اجرا نمیشود اگر:
 پناهجو ،همسرش ،همسر همجنسش (همسر معرفی شده لزبین/گی) با کودک زیر سن شان  ،اثبات کنند حداقل 15ساعت در هفته را کار می کنند و در مقابل ماهیانه حداقل  712اویرو (دستمز با مالیات) دستمزد می گیرند.
 یا اینکه پناهجو و یا همسرش دوره ی کارآموزی می گذرانند یا می خواهند بگذرانند. یا دارای موقعیت تحصیلی و یا دوره های کاری هستند.بر طبق قانون همچنین دالیل زیر معتبر میباشند:
 اقداماتی در جهت استخدام اقداماتی در جهت آمادگی برای استخدام ،مانند دوره های آمادگی و بینابینی که در جهت آمادگی برای کارآموزی میباشد.
 کالسهای یادگیری زبان آلمانی و کالج پیش از دانشگاه (کالج خارجیان برای ورود به دانشگاه ،چون مدرسه در آلمان 13سال ولی در برخی از کشورها  12سال است .پس بجای رفتن به مدرسه و گرفتن دیپلم آلمانی می توان یک سال
را در کالج (پیش دانشگاهی) گذراند.
از این گذشته اجبار به اقامت در ایالت خاصی را با تقاضای مورد بخصوص (مورد سخت) میتوان دور زد .این مورد
استثنا بر قانون (مورد سخت) می تواند باشد:
رفاه و آسایش کودک به خطر بیفتد.بدالیل غیره ،مشکالتی و محدودیتهایی بوجود بیاید.پرستاری خاص انسانهای ناتوان یا دارای معلولیتهاییاحتمال خشونت از همسر سابق (که در همان منطقه زندگی می کند) ،یا احتمال خشونت های دیگر (همچنیناحتمال خشونت (حمله و تهدید) های نژادپرستانه)
روش هایی علیه قانون اقامت اجباری:
 تقاضای کتبی برای برداشتن اقامت اجباری و اجازه ی تغییر محل در اداره ی خارجیان در محل درخواستی جدید(همراه به ارائه ی دالیل تغییر محل)
 در صورت رد شدن درخواست شما در مورد تغییر محل سکونت :یا به رد تقاضایتان ،به اداره خارجیان اعتراض کنید و یابطور مستقیم شکایت کنید.
از آنجایی که شکایت کردن اثر متوقف کننده ندارد ،در اینمورد بهتر است که "تقاضای عاجل و فوری " مطرح شود.
در صورت سوال های بیشتر و نیاز به اطالعات کاملتر لطفن به مراکز مشاوره ی محل زندگی تان مراجعه کنید .آدرس این
محلهای مشاوره را در لینک زیر خواهید یافت.
www.integriert-in-sachsen-anhalt.de
در آدرس اینترنتی باال در روی آیکون «مشاوره و شبکه» کلیک کنید
Beratung und Netzwerke
و یا اینکه شما سواالتتان را نزد شورای پناهجویان زاکسن-آنهالت مطرح می کنید

