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اطالعات در مورد قوانین
با توجه به §  25aقانون اقامت
کشور مبدا یا باید ثابت کنم که در
آینده نزدیک کارت شناسایی از
کنسول گری کشور خود دریافت
خواهم کرد.
یا در صورت کامال بدون کارت
شناسایی و پاسپورت بودن باید ثابت
کنم که من همه تالش خود را برای
کسب این اسناد کرده ام (قانون تعهد
به همکاری)
من بیش از  ٪۵۰از درامد مالی
خود را به تنهایی کسب میکنم و یا
به ر
زودی بیش از این در صد کسب
مالی دارم(پیشرفت مثبت)
من در شرایطی حق دریافت کمک
های اجتماعی را دارم که:در
حال تحصیل باشم یا از کودکم
یاافرادسالخورده خانواده نگه داری
میکنم
یا بیماری روحی یاجسمی دارم که
به دلیل آن توانایی کار کردن را
ندارم
یاتوانایی صحبت به زبان را دارم
حداقل آ ۲و در صورت داشتن
کودکانی که به مدرسه میروند باید
این را اثبات کنم.
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برای گرفتن اقامت همیشه به این
نکات دقت کنید:
زمانی که دولدونگ شده باشم (به
کاغذ دولدونگ نگاه کنید)
من نمیتوانم دیپورت شوم به دالیلی
که بنده به تنهایی قادر به تغییرآنها
نیستم.
نمیتوانم سفر کنم چون:
بیماری خاصی دارم و به این دلیل
قادر به سفرنیستم.
از فامیل های نزدیکم کسی در آلمان
زندگی میکنند
یا زمان زیادی در اینجا هستم وبچه
هایم اینجا به دنیاآمده اند.
یا من پاسپورت ندارم واز سفارت
کشورم هم پاسپورت به من تعلق
نمیگیرد
دارای یک کارت شناسایی
برای خارجی ها هستم (یا
شناسنامه،گواهی نامه)...
یا میتوانم ثابت کنم که درخواست
اجازه اقامت و کارت شناسایی و
ت که
پاسپورت دادهام ،مهم این اس 
تالش برای کسب پاسپورت قابل
اثبات باشد مثال:
با تایید کتبی از سفر به سفارت
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اطالعات در مورد قوانین
با توجه به §  25aقانون اقامت
پناهندگی شده و مناز کشور
نسباتاامن امدهام در اینشرایط
اجازهکار داده نمیشوند.
چه چیزهای دیگری مهم
هستند؟
زمان تحویل تملم
اسناددرخواستشده بایکدیگر
مهم است
اساسا همهچیز بایداثبات شود
قانون میگوید که تمام اسناد باید
یا
یکدیگر تحویلداده شود.
سپس ادارهمهاجرت اجازه انجام
آوسبیلدونگ را میدهد
گاهی تفاوت بین شروع دورهدر
مکان های مختلف بهبین ۶هفته
تا  ۶ماه میرسد
در صورت داشتن سوال لطفا
به مشاوره مراجعه کنید
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برای اثبات همکاری طبق
قانون تعهد به همکاری چه باید
کرد؟
اداره ی مهاجرت براین باور
است که فقط من به تنهایی
برای دیپورت شدنم جوابگو
هستم و فقط کار و اخالق من
و نه اخالق خانواده ام به شمار
میرود.
تنها نقش فعلی تعهدات همکاری
شما به شمار میرود.رفتار
گذشته ممکن است به شمار
نیایند زمانی که شما االن به
تعهدات همکاری خود اهمیت
میدهید.
اجازه کار-چرا اجازه کار
ندارم؟
اجازه کار میتواند انکار شود
در شرایطی که مثال:
ورود به شرایط دریافت رفاه
اجتماعی یا
به دلیل اینکه پس از
 ۳۱.۰۸.۲۰۱۵درخواست
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