ارشادات حول تحديد مكان السكن في المنطقة االدارية لشفيبيش ھال
تحديد مكان السكن بموجب قانون االقامة
ملخص بتاريخ  23يونيو 2017

يحصل الالجئون المعترف بھم في مقاطعة بادن فورتيمبيرغ من حيث المبدأ على اخطار بتحديد مكان السكن في بلدية أو ناحية
معينة ويتم ذلك بموجب قانون االقامة ومنذ دخول قانون االندماج حيز التنفيذ

من اليندرج تحت ھذه الضوابط؟
-

كل من لم تنتھي بعد اجراءات طلب اللجوء الخاص به
كل من لديه عمل يخضع إلى التأمينات االجتماعية الملزمة ويكسب بموجبه دخالً شھريا ً صافيا ً يبلغ على االقل 723
يورو ويعمل بموجبه على االقل  15ساعة أسبوعيا ً
كل من سيبدأ أوكل من بدأ بالفعل تدريبا ً مھنيا ً
كل من لديه عقد للتدريب المھني أو كل من يتابع الدراسة

انتباه :إن شطب أو الغاء مكان تحديد السكن ليس ممكنا ً  ,عندما يكون مكان العمل والسكن متطابقين  .مزيد من المعلومات
تجدھا في الرابط التالي:
www.integration‐landkreis‐sha.de

كيف تسير األمور؟
يستلم الشخص المعني باألمر اخطاراً من المكتب االتحادي للھجرة والالجئيين )بامف( يشتمل على االعتراف أو منح صفة
اللجوء أو الحماية المحدودة أو منح حق البقاء في ألمانيا سنة أو ثالث سنوات
يتقدم الشخص المعني بطلب لدى دائرة شؤون االجانب المختصة للحصول على سند أو تصريح االقامة
تقوم دائرة شؤون االجانب المختصة بالنظر والتأكد فيما لو كان الشخص المعني مشموالً بقانون االقامة جلسة االستماع األولى: يستلم الشخص المعني بطاقة ھوية مؤقتة تشتمل ولكن بصورة مؤقتة على تحديد لمكان السكن وذلك داخل السكن الجماعيالذي يقيم فيه أو في المنزل الذي يقيم فيه حتى اليوم
 تتواصل دائرة شؤون االجانب المختصة مع الجھات المعنية في إدارة التسجيل في البلدية بغرض تحديد المنطقة أو المدينةالنھائية التي سيتم فيھا تحديد مكان السكن الخاص بالشخص المعني في نھاية المطاف
 يستلم الشخص المعني من قبل إدارة التسجيل في البلدية بالبريد استبيانيا ً أو مجموعة أسئلة خاصة بجلسة االستماع الثانية يتممن خالل االستبيان عرض االمكانيات المتاحة واالسباب الداعمة لتحديد مكان السكن في بلدية أو منطقة أو مدينة دون غيرھا
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جلسة االستماع الثانية:

 يتم ملء االستبيان السابق )أنظر الترجمة أدناه( وتسليمه إلى إدارة التسجيل المختصة في البلدية في غضون أسبوعين يستلم الشخص المعني رسالة من إدارة التسجبل في البلدية يحتوي على معلومات تفصيلية تشرح له أين تم تحديدمنطقة السكن النھائي المسموح له بھا وفي أي ناحية أو مدينة بالضبط كما تضم الرسالة معلومات واضحة تفيد
بالسماح بالبدء بعملية البحث عن السكن في المنطقة المحددة وذلك حتى قبل أن يستلم تصريح االقامة أو الھوية
 أصبح باالمكان اآلن البحث عن السكن في المنطقة أو المدينة التي تم تحديدھااالحتمال األول:
كانت عملية البحث عن سكن مناسب ناجحة
يتم التنسيق مع الجوب سنتر والتدقيق عبر قسم المساعدات في الجوب سنتر استناداً لنموذج وثيقة االستئجار المتوفرة لدى
الجوب سنتر ويجب االنتباه ھنا للشروط وھي عدم التوقيع قبل وجود عقد استئجار رسمي
في حال لم يتم بعد اصدار تصريح االقامة أو ھوية االقامة االلكترونية يجب تغيير بطاقة الھوية المؤقتة لدى دائرة شؤون
االجانب المختصة وذلك وفقا ً للشروط الواردة في عقد االيجار
االحتمال الثاني:
في حال لم يستطع الشخص أن يجد سكنا ً
السماح له بالبقاء في السكن الجماعي الذي يقيم به ريثما يستلم تصريح االقامة أو الھوية االلكترونية من دائرة
شؤون االجانب المختصة .كما يتم تخصيص سكن في إطار عملية االيواء النھائية وذلك من خالل المدينة أو المنطقة المختصة.
البحث عن سكن في المنطقة أو المدينة أو البلدة التي تم تحديدھا أصبح من االن ممكنا ًز
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الھوية االلكترونية أو تصريح االقامة:
يتم اخبار الشخص المعني من قبل دائرة شؤون االجانب المختصة بالموعد الذي يستطيع فيه استالم الھوية االلكترونية أو
تصريح االقامة وبذلك تنتھي ھذه المرحلة المتعلقة بالسكن وتحديده ويكون موضوع تقييد مكان السكن النھائي ساريا ً لفترة
أقصاھا ثالث سنوات
يجب االنتباه أيضا ً لقوائم المراجعة الخاصة بالبلدية والتعليمات المتعلقة باالنتقال والخروج من السكن الجماعيز

عناوين ھامة والحصول على النصائح واالرشادات المكلفة بشؤون الالجئين في المنطقة االدارية في شفيبيش ھال
السيدة مارينا كولير
تقدم السيدة كولير المشورة في حال وجود أية أمور غير واضحة ويمكن االتصال بھا مباشرة
marina.koehler@lrasha.de
Tel. 0791 755-7438,
دائرة التسجيل في البلدية
بلدية شفيبيش ھال الواقعة في شارع مونتز ستراسيه 1
74523شفيبيش ھال
االستشارات الخاصة فيما يتعلق بإدارة السكن الجماعي الخاص بالالجئيين وحقوقھم
السيدة ام .ريديل
Tel: 0791/755 7931,
)Email: m.riedel@lrasha.de
السيدة ام .غروسمان), Email: m.grossmann@lrasha.de
Tel.: 0791/755 7348
دائرة شؤون االجانب في المنطقة االدارية للمقاطعة
بلدية شفيبيش ھال الواقعة في شارع مونتز ستراسيه 1
74523شفيبيش ھال
, Mail: info@lrasha.de
Tel.: 0791-755-7262
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أوقات الدوام:
االثنين الى الجمعة من الساعة الثامنة حتى الثانية عشرة ظھراً
االثنين واالربعاء من الساعة الواحدة ظھراً وحتى الساعة الثالثة والنصف عصراً
الخميس من الساعة الواحدة ظھراً وحتى الخامسة عصراً
دائرة شؤون االجانب في مدينة كرايلزھايم
ماركت بالتز  1و 2
74564كرايلزھايم
Tel.: 07951/403-0
دائرة شؤون االجانب في مدينة شفيبيش ھال
جيمنازيوم ستراسيه 2
74523شفيبيش ھالauslaenderbehoerde@schwaebischhall.de
Tel.: 0791 751480,
أوقات الدوام
االثنين الى الجمعة من الساعة الثامنة صباحا ً حتى الثانية عشرة ظھراً
الثالثاء من الساعة الثانية ظھراً وحتى الساعة الرابعة عصراً
الخميس من الساعة الثانية ظھراً وحتى الخامسة عصراً
وكذلك حسب االتفاق مع الدائرة
مالحظة
تمت مراجعة النص مع السيدة ام .كولير المكلفة بشؤون الالجئين في المنطقة االدارية في شفيبيش ھال ومع السيدة اس.
أوشيتزكي من دائرة شؤون االجانب في شفيبيش ھال
السيد ھارتموت زيبرت)(hsiebert@office-sha.de
السيد اندرياس غرانديك)andreas.grandic@gmail.com
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.الصورة المرفقة:
االستبيان الخاص بجلسة االستماع االستماع الثانية والمتعلق بتحديد منطقة السكن النھائي وھذا نص الترجمة للصورة المرفقة :
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