اجازه اقامت دائم

بروشور برای پناهندگان

9

پایگاه های مشاوره رسمی و داوطلبانه در ناحیه ایالتی کنستانتس
افراد دارای حق
پناهندگی/
پناهندگان
(ماده  ،25بند / 1
ماده  ،25بند ،2
جمله  ،1گزینه  1از
قانون )AufenthG

اجازه اقامت دائم پس از  5سال:10
• اجازه اقامت به مدت پنج سال (زمان مراحل قبلی پناهندگی در نظر گرفته خواهد شد)
• پرونده اتباع خارجی حاوی اطالعیه از طرف  BAMFاست ،مبنی بر اینکه پیش شرط های لغو یا پس گرفتن وجود دارند (برای موارد تایید شده
بین سال های  2015تا  ،2017پرونده اتباع خارجی باید حاوی اطالعیه از طرف  BAMFباشد مبنی بر اینکه پیش شرط های لغو یا پس گرفتن وجود ندارند)
• معیشت تا حد زیادی تضمین شده است (بیش از  %50از نیازهای گروه نیازمند باید از بودجه غیر دولتی تأمین شود -
موارد استثناء عبارتند از ناتوانی کار کردن در اثر بیماری یا معلولیت و رسیدن به محدوده سن بازنشستگی قانونی هستند)

پایگاه های مشاوره مهاجرت و پایگاه های مشاوره مهاجرت جوانان

بررسی اجمالی امکانات و فرصت های یکپارچگی

www.konstanz.de/migrationsberatung

• مهارت های زبانی کافی (سطح زبان ( )A2مورد استثناء عبارت است از ناتوانی در یادگیری زبان به دلیل بیماری یا معلولیت)
• آگاهی پایه از نظم حقوقی و اجتماعی و شرایط زندگی در آلمان (مدارک گذراندن موفقیت آمیز دوره یکپارچگی باید ارائه شود -
مورد استثناء ،ناتوانی در اثر بیماری یا معلولیت است)
• فضای زندگی کافی برای خود و اعضای خانواده در یک خانه
• هیچ دلیل مغایر با امنیت یا نظم عمومی وجود نداشته باشد
• تعیین هویت انجام شده باشد (دارا بودن اجباری گذرنامه – استثناء طبق ماده  ،5بند  ،3جمله  2از قانون  AufenthGامکان پذیر است)

اجازه اقامت دائم پس از  3سال:11
• اجازه اقامت به مدت سه سال (زمان مراحل قبلی پناهندگی در نظر گرفته خواهد شد)
• پرونده اتباع خارجی حاوی اطالعیه از طرف  BAMFنیست ،مبنی بر اینکه پیش شرط های لغو یا پس گرفتن وجود دارند (در موارد تایید شده
بین سال های  2015تا  ،2017پرونده اتباع خارجی باید حاوی اطالعیه از طرف  BAMFباشد مبنی بر اینکه پیش شرط های لغو یا پس گرفتن وجود ندارند)
• معیشت تا حد زیادی تضمین شده است (در حدود  70تا  %80از نیازهای گروه نیازمند باید از بودجه غیر دولتی تأمین شود)
• تسلط بر زبان آلمانی (سطح زبان )C1
• آگاهی پایه از نظم حقوقی و اجتماعی و شرایط زندگی در آلمان
• فضای زندگی کافی برای خود و اعضای خانواده در یک خانه
• هیچ دلیل مغایر با امنیت یا نظم عمومی وجود نداشته باشد
• تعیین هویت انجام شده باشد (دارا بودن اجباری گذرنامه – استثناء طبق ماده  ،5بند  ،3جمله  2از قانون  AufenthGامکان پذیر است)

مدیریت یکپارچگی

تهای دستی کنستانتس
اتاق مهار 

هماهنگی در ناحیه ایالتی کنستانتس
Evelyn Acker
اداره شورای ایالتی کنستانتس
اداره مهاجرت و یکپارچگی
1 Benediktinerplatz
Konstanz 78467
تلفن07531 8001164 :
تلفن همراه0176 18001564 :
ایمیلevelyn.acker@lrakn.de :
وب سایتwww.lrakn.de/integration,Lde/anlaufstellen :

Ines Rimmele
مسئول پناهندگان
تلفن07531 205405 :
ایمیلines.rimmele@hwk-konstanz.de :
اتاق بازرگانی و صنایع
Hochrhein-Bodensee
Jan Vollmar
مدیر پروژه یکپارچگی مهاجران جوان
تلفن07531 2860181 :
ایمیلjan.vollmar@konstanz.ihk.de :

توجه:
• افرادی که به عنوان زیر سن قانونی وارد کشور شده اند و از  5سال پیش اجازه اقامت دارند ،می توانند اجازه اقامت دائم را در صورت لزوم تحت
شرایط ساده دریافت کنند
• پس از اجازه اقامت پنج ساله ،ممکن است تحت شرایط خاص ،امکان اجازه اقامت دائم اتحادیه اروپا نیز وجود داشته باشد (ماده 9a از )AufenthG

سایر
افراد دارای عناوین
اقامت طبق
– 25b
ماده های  22
از AufenthG
(به عنوان مثال :افراد
دارای حق دریافت
حمایت تکمیلی
 ،افراد دارای
ممنوعیت اخراج)

اجازه اقامت دائم پس از  5سال:12
• اجازه اقامت به مدت پنج سال (زمان مراحل قبلی پناهندگی در نظر گرفته خواهد شد)
معیشت تضمین شده است (نیازهای گروه نیازمند باید به طور کامل از بودجه غیر دولتی تأمین شود  -موارد استثناء در مورد
ناتوانی کار کردن در اثر بیماری یا معلولیت است)

شورای پناهندگان بادن-وورتمبرگ

ک  Refugee Law Clinicدر کنستانتس (انجمن ثبت شده)
کلیلنی 

مشاوره تلفنی
دوشنبه تا جمعه از ساعت  14الی 17
تلفن0711 5532834 :
ایمیلinfo@fluechtlingsrat-bw.de :
وب سایتwww.fluechtlingsrat-bw.de :

مشاوره هر شنبه از ساعت  15الی 17
Café Mondial
12 Zum Hussenstein
Konstanz 78462
پست الکترونیکrlc@uni-konstanz.de :
وب سایتwww.rlc-konstanz.de :

ن  Save meشهر کنستانتس
انجم 
(انجمن ثبت شده)

اطالعات ناشر

• حداقل  60ماه پرداخت سهم اجباری یا پرداخت داوطلبانه به بیمه بازنشستگی قانونی یا دارا بودن حق استفاده از خدمات معادل
(کافی است یکی از همسران پیش شرطها را داشته باشد)
• مهارت های زبانی کافی (سطح زبان )B1
(موارد استثناء در مورد ناتوانی در یادگیری زبان به دلیل بیماری یا معلولیت)
• آگاهی پایه از نظم حقوقی و اجتماعی و شرایط زندگی در آلمان (مدارک گذراندن موفقیت آمیز دوره یکپارچگی باید ارائه شود -
موارد استثناء در مورد ناتوانی در اثر بیماری یا معلولیت است)
• فضای زندگی کافی برای خود و اعضای خانواده در یک خانه
• هیچ دلیل مغایر با امنیت یا نظم عمومی وجود نداشته باشد
• تعیین هویت انجام شده باشد (دارا بودن اجباری گذرنامه – استثناء طبق ماده  ،5بند  ،3جمله  2از قانون  AufenthGامکان پذیر است)

توجه:

تلفن0176 55802374 :
ایمیلinfo@save-me-konstanz.de :
وب سایتwww.save-me-konstanz.de :

این بروشور با همکاری شهر کنستانتس ،مجمع بین المللی شهر
تهای دستی کنستانتس،
کنستانتس ،شورای ایالتی کنستانتس ،اتاق مهار 
شورای پناهندگان بادن-وورتمبرگ ،کلینیک  Refugee Law Clinicدر
کنستانتس و انجمن  Save Meکنستانتس تهیه شده است.
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این بروشور در درجه اول برای پناهندگان ،داوطلبان ،معلمان و کارفرمایان طراحی
شده است.
این بروشور به سئواالت مربوط به موضوعات زیر پاسخ می دهد
	•وضعیت قانونی اقامت
	•مدرسه و دوره های زبان
	•کارآموزی و تحصیل
	•کار
	•شرایط سکونت
	•سفر
	•پیوست خانواده
	•خدمات اجتماعی
	•اجازه اقامت دائم

• افرادی که به عنوان زیر سن قانونی وارد کشور شده اند و به مدت  5سال اجازه اقامت دارند ،می توانند اجازه اقامت دائم را در صورت لزوم تحت
شرایط ساده دریافت کنند

برای اطالع از حکم تحمل به دلیل کارآموزی و اشتغال (ماده های  60cو  60dاز  )AufenthGبه بروشورهای رایگان شورای پناهندگان بادن-وورتمبرگ مراجعه کنید ()https://fluechtlingsrat-bw.de/material-bestellen/
مدرسه اجباری تا سن  16سالگی (بادن-وورتمبرگ) و یا همچنین مدرسه فنی و حرفه ای اجباری تا سن  18سالگی پس از  6ماه اقامت .اگر حمایت مالی برای سال تعیین صالحیت اولیه کار و شغل
برای بزرگساالن وجود نداشته باشد ،در برخی موارد ارائه حمایت مالی از طریق اداره مهاجرت و یکپارچگی وابسته به شورای ایالتی کنستانتس امکان پذیر است .اطالعات جامع در مورد امکانات
آموزش و حمایت تحت وب سایت ذیل قابل دریافت است.https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/BroschuereBildung2016fin.pdf :
دوره های زبان پس از اختصاص یافتن به مناطق شهری یا ایالتی (حمایت مالی ایالتی) امکان پذیر است
( .)20Konstanz.pdf%20Landkreis%20Sprachkurse%9Cbersicht%C3%/2760584/https://www.lrakn.de/site/lrakn-microsite/get/params_E52341060در غیر این صورت ،حمایت مالی از طریق اداره مهاجرت و
یکپارچگی وابسته به شورای ایالتی کنستانتس پس از اختصاص یافتن به مناطق شهری یا ایالتی امکان پذیر است .دوره های زبان مرتبط با شغل در خصوص کشورهایی که چشم انداز خوبی برای ماندن دارند (در حال حاضر :سوریه و اریتره) امکان پذیر است.
پیش شرطهای جامع پذیرش20Konstanz.pdf%20Landkreis%20Sprachkurse%9Cbersicht%C3%/2760584/https://www.lrakn.de/site/lrakn-microsite/get/params_E52341060 :
اطالعات جامع در این خصوص.https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/BroschuereBildung2016fin.pdf :
اطالعات بیشتر در این خصوص.https://www.studentenwerke.de/sites/default/files/hochschulzugang_studium_fluechtlinge_einseitig.pdf :
نگاه اجمالی در خصوص پذیرش در کارورزی.https://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Erfordernis_einer_Arbeitserlaubnis_bzw.pdf :
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد شرایط سکونت ،به بروشور رایگان شورای پناهندگان بادن-وورتمبرگ مراجعه کنید (.)https://fluechtlingsrat-bw.de/material-bestellen/
بر خالف اجازه اقامت ،اجازه اقامت دائم یک عنوان اقامتی نامحدود است .برای شرح دقیق اجازه اقامت دائم برای دارندگان
عنوان های اقامتی مطابق ماده های  25b – 22از  AufenthGمراجعه کنید به .pdf.1-Arbeitshilfe-Aufenthaltsverfestigung-12-2019/07/2020/https://fluechtlingsrat-bw.de/wp-content/uploads :برای اجازه اقامت دائم برای دارندگان
سایر عنوان های اقامتی مراجعه کنید به.https://www.bamf.de/DE/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererDrittstaaten/Migrathek/Niederlassen/niederlassen-node.html :
استثنائات و مقررات ویژه امکان پذیر است (به ویژه اعطای آسانتر عناوین برای اعضای خانواده).
ماده  ،26بند  ،3جمله  1و  2از .AufenthG
ماده  ،26بند  ،3جمله  3از .AufenthG
ماده  ،26بند  ،4در پیوند با ماده  ،9بند  2از .AufenthG

مقدمه

معترب از1 5.11.2020 :
چنانچه در مورد محتوای این بروشور بازخوردی دارید ،لطفاً به آدرس پست الکرتونیک  rlc@uni-konstanz.deایمیل ارسال کنید.
مسئولیت :علی رغم کنرتل دقیق محتوا ،نویسندگان هیچ گونه مسئولیتی در مورد به روز بودن ،صحت محتوا و همچنین کامل بودن
اطالعات منترش شده در بروشور ندارند .این بروشور به عنوان اطالعات اولیه عمل می کند و جایگزین مشاوره شخصی منی شود.

این بروشور برای نشان دادن امکانات ویژه پناهندگان در نظر گرفته شده است.
پناهندگان فرصت های زیادی برای یکپارچگی دارند.
جداول برای پاسخ به سواالت اولیه در نظر گرفته شده اند .وضعیت های مختلف
پناهندگان از اسناد رسمی مشخص می شود .برای مشاوره جامع ،به پایگاه های
مشاوره در ناحیه ایالتی ،پایگاه های داوطلبانه مشاوره و سایر فعاالن مراجعه می
شود – صفحه پشت را ببینید.
این بروشور در صورت تغییر به روز می شود.
اخرین بروزرسانی15.11.2020 :

متقاضیان
پناهندگی

وضعیت
قانونی اقامت

مدرسه و دوره های زبان

کارآموزی و تحصیل

کار

شرایط سکونت

اقامت در طی روند پناهندگی مجاز است
(اجازه اقامت موقت ،عنوان اقامت نیست ،ماده  ،55بند  1از )AsylG

مدرسه ،مدرسه فنی و حرفه ای یا سال تعیین صالحیت اولیه کار و شغل
2
(بدون دانش زبان آلمانی برای جوانان یا بزرگساالن) امکان پذیر است

بله (کارآموزی غیر مدرسه ای نیاز به
اجازه کار از طرف اداره اتباع خارجی دارد)

استخدام نیاز به اجازه قبلی اداره اتباع خارجی دارد (مدیریت شهر یا شورای ایالتی
به طور منظم مسئول است):

گواهی اجازه اقامت موقت ،هر بار برای
 3تا  6ماه تمدید می شود (ماده  ،63بند  2از )AsylG

دوره های زبان امکان پذیر است

تحصیل  ،تا آنجا که شرایط ورود به دانشگاه و سطح زبان  C1وجود داشته باشد

• اجازه پس از  3ماه ،در صورت عدم وجود تعهد امکان پذیر است
• سکونت در یک مرکز پذیرش

تعهد سکونت منظم تا  18ماه در مرکز پذیرش اولیه  -تعهد سکونت نامحدود
در صورت نقض واجد شرایط تعهد همکاری و برای افرادی که از کشورهای
یآیند
مبداء امن م 
(استثنا :حداکثر  6ماه برای خانواده های دارای کودکان زیر سن قانونی ،ماده
 47از )AsylG

متقاضیان پیگیری و متقاضیان دوم به طور منظم اقامت
یک حکم تحمل دریافت می کنند

3

6

دوره های یکپارچگی بنا بر درخواست یا کمک به یادگیری زبان آلمانی مربوط به شغل
(ماده  45aاز  )AufenthGامکان پذیر است: 4

• پس از  9ماه حق اجازه کار وجود دارد

• چنانچه کشور با چشم انداز خوب برای ماندن باشد (در حال حاضر :سوریه و اریتره) یا
• ورود قبل از  1.8.2019باشد ،در صورت نزدیک بودن به بازار کار یا
• در صورت تربیت کودکان خردسال (ماده  ،44بند  ،4جمله  ،2شماره  1از )AufenthG

• اگر تعهدی برای سکونت در محل پذیرش وجود داشته باشد،
• اجازه بعد از  9ماه امکان پذیر است
توجه :دورههای کارورزی 7اشتغال منظم هستند

خدمات آموزشی و حمایتی امکان پذیر است (به عنوان مثال آماده سازی برای امتحانات خارجی
5
کهای آموزشی)
دبیرستان ،بسته آموزش و مشارکت یا کم 

یآیند ،اغلب امکان ورود به
افرادی که از کشورهای مبداء امن م 
بازار کار را ندارند

8

پس از آن محدودیت سکونت در ناحیه ایالتی ،بخش یا اقامتگاه خاص ،در
صورت عدم تأمین معاش (ماده  60از )AsylG
درخواست لغو یا تغییر محدودیت سکونت امکان پذیر است (به عنوان مثال
تضمین تأمین معیشت،
حفظ وحدت خانواده ،محافظت از سالمت یا در برابر خشونت)

سفر

پیوست خانواده

خدمات اجتماعی

تا زمانی که تعهد سکونت در مرکز پذیرش وجود دارد:
محدودیت اقامت در منطقه اداره اتباع خارجی مسئول (ماده های  56و
59 ،aبند  ،1جمله  2از )AsylG

ن IIIدر درون
خیر (استثناء :پیوست خانواده از طریق آیین نامه دوبلی 
اروپا)

خدمات مربوط به قانون ( AsylbLGاداره پذیرش – شورای ایالتی یا مدیریت
شهر مسئول است)
در مرکز پذیرش :عمدتا ً خدمات غیر نقدی و
"پول تو جیبی کم" (ماده  ،3بند  2از )AsylbLG

تا زمانی که اجباری برای سکونت در یک مرکز پذیرش وجود نداشته
باشد :آزادی حرکت در سراسر آلمان پس از سه ماه اقامت در آلمان (ماده
59 ،aبند  ،1جمله  1از )AsylG

کهای نقدی
خارج از مرکز پذیرش :در درجه اول کم 
(ماده  ،3بند  3از ( )AsylbLGاستثناء :نیاز به اقامتگاه،
گرمایش و برق نیز به عنوان خدمات غیر نقدی امکان پذیر است)

سفر به خارج از کشور اساسا امکان پذیر نیست
(استثناها برای دانش آموزان در طول اردوهای مدرس های به کشورهای
دیگر اتحادیه اروپا از طریق لیست دانش آموزان منتخب امکان پذیر است،
ماده  22از  - AufenthVمشاوره به موقع با اداره اتباع خارجی)

توجه :از ماه  19حق دریافت خدمات مانند آنچه در  SGB XIIآمده است (خدمات
باالتر) و حق دریافت کارت سالمت
(ماده  ،2بند  ،1جمله  1از ( )AsylbLGاستثناء :تأثیر بر مدت اقامت با سو ء
استفاده از قانون)

خود اشتغالی امکان پذیر نیست

افراد
دارای حق پناهندگی /
پناهندگان

اجازه اقامت به مدت  3سال
(ماده  ،25بند  ،2جمله  ،1گزینه  ،1ماده  ،26بند  ،1جمله  2از )AufenthG

مدرسه ،مدرسه فنی و حرفه ای یا سال تعیین صالحیت اولیه کار و شغل
2
(بدون دانش زبان آلمانی برای جوانان یا بزرگساالن) امکان پذیر است

در صورت عدم صدور اجازه اقامت دائم ،هر بار  3سال تمدید می شود

دوره های زبان امکان پذیر است

3

بله

بله

تحصیل ،6تا آنجا که شرایط ورود به دانشگاه و سطح زبان  C1وجود داشته باشد

حق یا تعهد شرکت در یک دوره یکپارچگی
(استثناء :کارآموزی در مدرسه یا یکپارچگی خوب و زبان)

محدودیت خدمات ممکن است (ماده ،1a بند  7 ،5 ،4از )AsylbLG

محدودیت سکونت منظم در بخش خاصی از بادن-وورتمبرگ

در داخل آلمان امکان پذیر است

(استثناء :اشتغال ،کارآموزی یا تحصیل مشمول بیمه اجتماعی
 در این صورت حتی بدون نیاز به محدودیت سکونت اعضای خانواده ،ماده ،12aبند  1از )AufenthG

در محدوده شنگن با مجوز سفر برای پناهندگان ("گذرنامه آبی") برای
اقامت های کوتاه مدت تا سه ماه بدون ویزا امکان پذیر است

درخواست لغو یا تغییر محدودیت سکونت در موارد ذکر شده در ماده،12a 
بند  5از  AufenthGامکان پذیر است (شروع اشتغال ،تحصیل یا کارآموزی،
حفظ وحدت خانواده،
اجتناب از شرایط سخت)

حمایت مالی زبان آلمانی مرتبط با شغل امکان پذیر است (ماده  45aاز )AufenthG
خدمات آموزشی و حمایتی امکان پذیر است (به عنوان مثال آماده سازی برای امتحانات خارجی
5
کهای آموزشی)
دبیرستان ،بسته آموزش و مشارکت یا کم 

محدودیت سکونت حداکثر  3سال از زمان تایید شدن

در خارج از منطقه شنگن با مجوز سفر برای پناهندگان ("گذرنامه آبی")
سفر به کشورهای عضو کنوانسیون پناهندگان ژنو امکان پذیر است ،به
شرط آن که کشور مقصد ویزای مورد نیاز را صادر کند
توجه :سفر به کشور زادگاه می تواند منجر به از دست دادن
وضعیت پناهندگی شود

بله ،حق الحاق خانواده اصلی (همسران ،کودکان زیر سن قانونی و مجرد،
والدین پناهندگان زیر سن قانونی بدون همراه ،ماده های ،30 ،29،27 ،5
 ،36 ،32بند  1از )AufenthG

خدمات مطابق ( SGB IIقابلیت اشتغال) یا SGB XII
(مرکز کار در خصوص  SGB IIیا اداره اجتماعی در خصوص
 SGB XIIمسئول است)  -محدوده خدمات مانند شهروندان آلمانی

توجه:
• اگر کودکان یا همسر به شما ملحق شوند ،اثبات
• مسکن و تامین معیشت فقط
• در صورت درخواست ویزا حداکثر سه ماه
• پس از تایید شدن الزم نیست (عدم صدور
• اجازه اقامت ،ماده  ،29بند  ،2جمله  2از )AufenthG
• اگر کودکان ملحق شوند ،درخواست قبل از سن بلوغ
• ضروری است
• الحاق سایر اعضای خانواده فقط در صورت
• ارائه شرایط سخت غیر عادی (ماده  ،36بند  ،2از )AufenthG

افراد دارای
حق دریافت حمایت
تکمیلی

اجازه اقامت برای  1سال (ماده  ،25بند  ،2جمله  ،1گزینه  ،2ماده  ،26بند ،1
جمله  3از )AufenthG

مدرسه ،مدرسه فنی و حرفه ای یا سال تعیین صالحیت اولیه کار و شغل
2
(بدون دانش زبان آلمانی برای جوانان یا بزرگساالن) امکان پذیر است

در صورت عدم صدور مجوز اجازه اقامت دائم ،در هر بار  2سال تمدید می شود

دوره های زبان امکان پذیر است

3

بله

بله

تحصیل ،6تا آنجا که شرایط ورود به دانشگاه و سطح زبان  C1وجود داشته باشد

حق یا تعهد شرکت در یک دوره یکپارچگی
(استثناء :کارآموزی در مدرسه یا یکپارچگی خوب و زبان)

محدودیت سکونت منظم در بخش خاصی
از بادن-وورتمبرگ (استثناء:
اشتغال ،کارآموزی یا
تحصیل مشمول بیمه اجتماعی – در این صورت حتی بدون نیاز به محدودیت
سکونت برای اعضای خانواده ،ماده  ،12aبند  1از )AufenthG
درخواست لغو یا تغییر محدودیت سکونت در موارد ذکر شده در ماده،12a 
بند  5از  AufenthGامکان پذیر است (شروع اشتغال ،تحصیل یا کارآموزی،
حفظ وحدت خانواده،
اجتناب از شرایط سخت)

کمک به تقویت زبان آلمانی مرتبط با شغل امکان پذیر است (ماده  45aاز )AufenthG
خدمات آموزشی و حمایتی امکان پذیر است (به عنوان مثال آماده سازی برای امتحانات خارجی
5
کهای آموزشی)
دبیرستان ،بسته آموزش و مشارکت یا کم 

محدودیت سکونت حداکثر  3سال از زمان تایید شدن

افراد
دارای
ممنوعیت
اخراج

اجازه اقامت برای حداقل  1سال
(ماده  ،25بند  ،3جمله  ،1ماده  ،26بند  ،1جمله  4از )AufenthG

مدرسه ،مدرسه فنی و حرفه ای یا سال تعیین صالحیت اولیه کار و شغل
2
(بدون دانش زبان آلمانی برای جوانان یا بزرگساالن) امکان پذیر است

در صورت عدم صدور مجوز اجازه اقامت دائم ،در هر بار  1سال تمدید می شود

دوره های زبان امکان پذیر است

افراد دارای حکم تحمل

شخص موظف به ترک کشور است (ولی تعهد خروج از کشور نمی تواند یا نباید
اجرا شود یا بهتر است اجرا نشود ،ماده  60aاز )AufenthG

مدرسه ،مدرسه فنی و حرفه ای یا سال تعیین صالحیت اولیه کار و شغل
2
(بدون دانش زبان آلمانی برای جوانان یا بزرگساالن) امکان پذیر است

اقامت تا زمانی که دلیل تحمل وجود داشته باشد قابل تحمل است (مدت زمان حکم
تحمل بستگی به دلیل تحمل دارد – حکم تحمل ،عنوان اقامت نیست)

دوره های زبان امکان پذیر است

3

بله

بله

تحصیل ،6تا آنجا که شرایط ورود به دانشگاه و سطح زبان  C1وجود داشته باشد

محدودیت سکونت منظم در بخش خاصی از بادن-وورتمبرگ (استثناء :اشتغال،
کارآموزی یا تحصیل مشمول بیمه اجتماعی – در اینصورت حتی بدون نیاز به
محدودیت سکونت اعضای خانواده ،ماده  ،12aبند  1از )AufenthG
درخواست لغو یا تغییر محدودیت سکونت در موارد ذکر شده در ماده ،12a بند
 5از  AufenthGامکان پذیر است (شروع اشتغال ،تحصیل یا کارآموزی ،حفظ
وحدت خانواده ،اجتناب از شرایط سخت)

دوره یکپارچگی بنا بر درخواست امکان پذیر است (ماده  ،5بند  ،1جمله  1از )IntV
کمک به تقویت زبان آلمانی مرتبط با شغل امکان پذیر است (ماده  45aاز )AufenthG
خدمات آموزشی و حمایتی امکان پذیر است (به عنوان مثال آماده سازی برای امتحانات خارجی
5
کهای آموزشی)
دبیرستان ،بسته آموزش و مشارکت یا کم 

محدودیت سکونت حداکثر  3سال از زمان اعطاء اجازه اقامت طبق ماده ،25
بند  3از AufenthG

در داخل آلمان امکان پذیر است
در محدوده شنگن با گذرنامه برای اقامت های کوتاه مدت تا سه ماه بدون
ویزا امکان پذیر است
در خارج از منطقه شنگن با گذرنامه و ویزا امکان پذیر است ،تا زمانی که
کشور مقصد ویزای مورد نیاز را صادر کند
مشکل :اگر گذرنامه معتبر کشور زادگاه در دسترس نباشد ،مدارک سفر
برای خارجی ها ("گذرنامه خاکستری") فقط در صورت غیر منطقی بودن
اخذ گذرنامه صادر می شود (ماده  5از )AufenthV
توجه :سفر به کشور مبداء می تواند منجر به از بین رفتن
حمایت تکمیلی شود

در داخل آلمان امکان پذیر است
در محدوده شنگن با گذرنامه برای اقامت های کوتاه مدت تا سه ماه بدون
ویزا امکان پذیر است
در خارج از منطقه شنگن با گذرنامه و ویزا امکان پذیر است ،تا زمانی که
کشور مقصد ویزای مورد نیاز را صادر کند
مشکل :اگر گذرنامه معتبر کشور زادگاه در دسترس نباشد ،مدارک سفر
برای خارجی ها ("گذرنامه خاکستری") فقط در صورت غیر منطقی بودن
اخذ گذرنامه صادر می شود (ماده  5از )AufenthV

بله ،الحاق خانواده اصلی امکان پذیر است (همسران ،فرزندان زیر سن
قانونی و مجرد ،والدین پناهندگان
زیر سن قانونی بدون همراه ،ماده های 36 ،32 ،30 ،29 ،27 ،5 aاز
)AufenthG

خدمات مطابق ( SGB IIقابلیت اشتغال) یا ( SGB XIIمرکز کار در خصوص
 SGB IIیا اداره اجتماعی در خصوص  SGB XIIمسئول است)  -محدوده
خدمات مانند شهروندان آلمانی

توجه:
• حق و نیز محدودیتی برای
•  1000نفر در ماه وجود ندارد (ماده  36aاز )AufenthG
• الحاق مستلزم دلیل بشردوستانه است
• (ماده  ،36aبند  2از  )AufenthGو
• در نظر گرفتن یکپارچگی (تأمین معیشت
یا فضای سکونت کافی
ضروری نیست ،اما مفید است)

بله ،الحاق همسر و کودکان زیر سن قانونی امکان پذیر است (ماده های ،5
 ،29 ،27بند  1و  ،3ماده  32 ،30از )AufenthG
توجه:
نالمللی است
قمستلزم دلیل بشردوستانه یا قوانین بی 
• الحا 
• الحاق مستلزم دلیل مربوط به تامین معیشت و
فضای سکونت کافی است

خدمات مطابق ( SGB IIقابلیت اشتغال) یا SGB XII
(مرکز کار در خصوص  SGB IIیا اداره اجتماعی در خصوص
 SGB XIIمسئول است)  -محدوده خدمات مانند شهروندان آلمانی
توجه :حق دریافت خدمات ،تنها پس از اعطاء
اجازه اقامت طبق ماده  ،25بند  3از  AufenthGوجود دارد

توجه :سفر به کشور مبداء می تواند منجر به از بین رفتن
ممنوعیت اخراج شود

راه های احتمالی خروج از حکم تحمل:
• ماده  ،25بند  ،5ماده های 25a25b ،19d ، 60c ،و  60d1از  AufenthGیا
• ماده  23aاز ( AufenthGاعطای اقامت از طریق درخواست شرایط سخت)

3

دوره یکپارچگی بنا بر درخواست امکان پذیر است ،تا زمانی که حکم تحمل طبق ماده  ،60aبند  ،2جمله 3
از ( AufenthGماده  ،44بند  ،4جمله  ،2شماره  2از  )AufenthGوجود داشته باشد – حکم تحمل به دلیل
1
کارآموزی و اشتغال نیز جزء این موارد هستند
کمک به تقویت زبان آلمانی مرتبط با شغل امکان پذیر است (ماده  ،4بند  ،1جمله  2از )DeuFöV
خدمات آموزشی و حمایتی امکان پذیر است (به عنوان مثال آماده سازی برای امتحانات خارجی
5
کهای آموزشی)
دبیرستان ،بسته آموزش و مشارکت یا کم 

بله (کارآموزی غیر مدرسه ای نیاز به اجازه کار از طرف اداره اتباع خارجی
دارد)

استخدام نیاز به اجازه قبلی
اداره اتباع خارجی دارد (شورای منطق های در کارلسروهه مسئول است)

تحصیل ،6تا آنجا که شرایط ورود به دانشگاه و سطح زبان  C1وجود داشته باشد

اگر حکم تحمل شامل قید "برای شخصی با هویت نامشخص" باشد
صدور مجوز اشتغال منتفی است (ماده  60bاز )AufenthG

محدودیت سکونت منظم در بخش یا اقامتگاه خاص ،مشروط بر این که هیچ
گونه تعهدی برای سکونت در یک مرکز پذیرش اولیه وجود نداشته باشد ،اما
معیشت تأمین نشود
(ماده  ،61بند ،1d از )AufenthG

افراد از کشورهای مبداء امن اغلب امکان ورود به
بازار کار را ندارند

درخواست لغو یا تغییر محدودیت سکونت امکان پذیر است (به عنوان مثال
تضمین تأمین معیشت،
حفظ وحدت خانواده ،محافظت از سالمت یا در برابر خشونت)

توجه :ممنوعیت تحصیل طبق ماده  ،61بن د  1eاز امکان پذیر است

خود اشتغالی با مجوز امکان پذیر است

تا زمانی که تعهد سکونت در مرکز پذیرش وجود دارد:
محدودیت اقامت در منطقه اداره اتباع خارجی مسئول (ماده های  56و
 ،59aبند  ،1جمله  2از )AsylG
تا زمانی که اجباری برای سکونت در یک مرکز پذیرش وجود نداشته
باشد :آزادی حرکت در سراسر آلمان پس از سه ماه اقامت در آلمان
(ماده  ،61بند  1bاز )AsylG
(استثناء :محدودیت اقامت مطابق با ماده  ،61بن د  1cاز AufenthG
امکان پذیر است  -به عنوان مثال در مورد مجرمان یا اقدامات اساسی
برای پایان دادن به اقامت)
توجه :اگر مدت طوالنی تری (بیش از  3روز) از
منطقه اداره اتباع خارجی غایب باشید ،الزم است این موضوع را اطالع
دهید (ماده  50بند  4از )AufenthG
سفر به خارج از کشور امکان پذیر نیست – حکم تحمل هنگام
خروج از کشور باطل می شود
(ماده  ،60aبند  ،5جمله  1از )AufenthG
توجه :در مورد حکم تحمل کارآموزی و اشتغال نیز اعمال می شود

خیر

خدمات مطابق با ( AsylbLGاداره پذیرش – شورای ایالتی یا مدیریت شهر
مسئول است)
در مرکز پذیرش :عمدتا ً خدمات غیر نقدی و
"پول تو جیبی کم" (ماده  ،3بند  2از )AsylbLG
خارج از مرکز پذیرش :در درجه اول خدمات نقدی
(ماده  ،3بند  3از ( )AsylbLGاستثناء :نیاز به اقامتگاه،
گرمایش و برق نیز به عنوان خدمات غیر نقدی امکان پذیر است)
توجه :از ماه  19حق دریافت خدمات مانند آنچه در  SGB XIIآمده است (خدمات
باالتر) و حق دریافت کارت سالمت
(ماده  ،2بند  ،1جمله  1از ( )AsylbLGاستثناء :تأثیر
بر مدت اقامت با سو ءاستفاده از قانون)
محدودیت های خدمات امکان پذیر است (ماده  ،1aبند  2و  3از - )AsylbLG
به ویژه به دلیل عدم همکاری در تهیه گذرنامه)

