دﺳﺗوراﻟﻌﻣل و رھﻧﻣودھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﺗﻣدﯾد ﺟواز اﻗﺎﻣت
اﯾن رھﻧﻣود ﺑرای اﻓراد دارای ﺟواز اﻗﺎﻣت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣوﻗت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
درﺧواﺳت ﺑرای ﺗﻣدﯾد ﺟواز اﻗﺎﻣت ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن اﻋﺗﺑﺎر آن ﺻورت ﺑﮕﯾرد 6 – 3) .ھﻔﺗﮫ( .اﻓراد ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای
ﺗﻣدﯾد ﺟواز اﻗﺎﻣﺗﯽ ﺧوﯾش ﺑﺎ اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺑﮫ اداره ﻣﮭﺎﺟرت و ﺧﺎرﺟﯾﺎن )ﻟﻧدراﺗس اﻣت و ﯾﺎ ﺷﮭری( ﻣرﺑوطﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
اداره ﻣﮭﺎﺟرت و ﺧﺎرﺟﯾﺎن ﻣﺳﺋول رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در آن ﺣوزه و ﻣﻧطﻘﮫ ﻣرﺑوطﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
• ﻣﺣل اﻗﺎﻣت در ﺷﮭر ﺷواﺑﺷﮭﺎل :اداره ﻣﮭﺎﺟرت ﺷﮭر ﺷواﺑﺷﮭﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
• ﻣﺣل اﻗﺎﻣت در ﺷﮭر ﮐراﯾﻠس ھﺎﯾم و ﻧواﺣﯽ آن :اداره ﻣرﺑوطﮫ ﺷﮭر ﮐراﯾﻠﺳﮭﺎﯾم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
• ﺳﺎﯾر ﻧواﺣﯽ و ﺷﮭرک ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷﮭرﺳﺗﺎن :اداره ﻣﮭﺎﺟرت ﻟﻧدراﺗس اﻣت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﭼﮕوﻧﮕﯽ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ادارات ﻣرﺑوطﮫ )اداره ﻣﮭﺎﺟرت و ﺧﺎرﺟﯾﺎن ﺷﮭری و ﻟﻧدراﺗس اﻣت(
ﺑرای درﺧواﺳت ﺗﻣدﯾد ﺟواز اﻗﺎﻣت ،ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾد ﻓورم ﻻزم را از اﯾن آدرس داﻧﻠود ﻧﻣوده و ﺑﻌد از ﺗﮑﻣﯾل ،آن را ﺑﮫ اداره ﻣرﺑوطﮫ
ﺗﺣوﯾل دھد www.lrasha.de/buergerservice/elektronische-dienste/form .ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﻓراد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد آن را از ادارات
ﻣﺗذﮐره ﺑﺻورت ﭼﺎپ ﺷده درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺗﻘﺎﺿﺎی ھر ﺷﺧص ﺑﺻورت اﻧﻔرادی ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﺗﻣدﯾد ﺟواز اﻗﺎﻣت:
• ﻣﻌﯾﺷت :ﺷﺎﻣل درآﻣد ﻣﻧظم ،ﻣزاﯾﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ
• اﺛﺑﺎت در ﻣورد ﻣﺷﺎرﮐت در دوره ھﺎی ادﻏﺎم و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﺳﺎزی در ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻟﻣﺎن
• ﻋدم ارﺗﮑﺎب ﺟراﯾم
• اﻓراد ﮐﮫ دارای اﻗﺎﻣت ﺣﻔﺎظت ﻓرﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ از طرف اداره ﻣﮭﺎﺟرت و ﺧﺎرﺟﯾﺎن ﺛﺎﺑت
ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط و اوﺿﺎع ﮐﺷور ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﭼﮫ ﻧوع ﺗﻐﯾﯾرات در ﺳﻧد اﻗﺎﻣﺗﯽ ﺷﺎن ﺑوﺟود آﻣده اﺳت.
ھﻧﮕﺎم ﺗﻣدﯾد اﻗﺎﻣت ،ﻣدارک ذﯾل ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت:
• اراﺋﮫ ﻣﯾزان درآﻣد از  3ﻣﺎھﮫ اﺧﯾر )ﻣﻘدار ﻣﻌﺎش ﮐﮫ از طرف ﮐﺎرﻓرﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد(
• ﮐﺎرت ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ )اراﺋﮫ ﮐﺎرت ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از طرف ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﮔردﯾده ﺑﺎﺷد(
• اﮔر ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﻓرزﻧد دارد و ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﻣﯾرود ،ﺳﻧد ﺷﻣوﻟﯾت در ﻣﮑﺗب )(Schulescheiningung
• ﭘﺎﺳﭘورت ﻣﻠﯽ
ﺷراﯾط داﺷﺗن ﭘﺎﺳﭘورت در ھﻧﮕﺎم ﺻدور ﺟواز اﻗﺎﻣت:
ﻣطﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧون ،ﺗﻣﺎم ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑرای ﺗﻣدﯾد ﺟواز اﻗﺎﻣت ﭘﺎﺳﭘورت ﻣﻠﯽ ﺧوﯾش را اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن ﻗﺎﻧون ﺷﺎﻣل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺎھﻧده ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد و ﯾﺎ از ﺣﻔﺎظت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرﺧوردارﻧد ،ﻧﯾﺳت.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﭘﺎﺳﭘورت ﻣﻠﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑرای اﺧذ ﭘﺎﺳﭘورت از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﮐﺷور ﺧوﯾش اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎزھم ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ اﺧذ ﭘﺎﺳﭘورت ﻧﻣﯽ ﮔردد ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎت ﻻزم را در زﻣﯾﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﺑدھﻧد .در ﺷراﯾط ﺧﺎص ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت اداره
ﻣﮭﺎﺟرت و ﺧﺎرﺟﯾﺎن در زﻣﯾﻧﮫ ﺻدور ﺟواز اﻗﺎﻣت ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﭘروﺳﮫ ﺗﻣدﯾد ﺟواز اﻗﺎﻣت:
• اراﺋﮫ درﺧواﺳت از ﺳوی ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﻗﺑل از ﺧﺗم اﻋﺗﺑﺎر اﺳﻧﺎد اﻗﺎﻣﺗﯽ ) 6-3ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل از ﺧﺗم آن(
• اراﺋﮫ اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ﻻزم )در ﺑﺎﻻ ذﮐر ﮔردﯾد(
• ﺑررﺳﯽ اﺳﻧﺎد ﺑﺻورت اﻧﻔرادی ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت اداره ﻣرﺑوطﮫ ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت
• در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑررﺳﯽ ھﺎ ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ،ﺟواز اﻗﺎﻣت ﺑرای ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺑﮫ ﻣدت  2ﺳﺎل ﺻﺎدر ﺧواھد ﮔردﯾد
• ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑررﺳﯽ ھﺎ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت در ﻣورد دﻻﯾل ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣورد ﻗﺑول واﻗﻊ
ﻧﮕردد ،اﺳﻧﺎد ﻧﺎﻣﺑرده ﺑﮫ اداره ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻋﺎﻟﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﮔردد .در ﺻورت ﻋدم ﺗﺎﺋﯾدﯾﮫ از ﺳوی اﯾن اداره ،ﺷﺧص ﻣﮑﻠف
ﺑﮫ ﺗرک ﮐﺷور آﻟﻣﺎن اﺳت .در ﺻورت ﺧودداری از اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ،ﻧﺎﻣﺑرده اﺧراج ﺧواھد ﺷد.
اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺑر اﺳﺎس ﻣﺣل اﻗﺎﻣت اﺳت:
 .1ﻣﺣل اﻗﺎﻣت در ﺷﮭر ﺷواﺑﺷﮭﺎل :اداره ﻣﮭﺎﺟرت و ﺧﺎرﺟﯾﺎن ﺷﮭر ﺷواﺑﺷﮭﺎل؛ Ausländerbehörde der Stadt
Schwäbischa Hall (Stadtverwaltung Schwäbisch Hall, Gymnasiumstraße 2, 74523,
Schwäbisch Hall
 .2ﻣﺣل اﻗﺎﻣت در ﮐراﯾﻠﺳﮭﺎﯾم :اداره ﻣﮭﺎﺟرت و ﺧﺎرﺟﯾﺎن ﺷﮭری ﮐراﯾﻠﺳﮭﺎﯾمAusländerbehörde der Stadt :
Crailsheim

 .3ﻣﺣل اﻗﺎﻣت در ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط و ﻧواﺣﯽ ﺷﮭرﺳﺗﺎن :اداره ﻣﮭﺎﺟرت و ﺧﺎرﺟﯾﺎن ﻟﻧدراﺗس اﻣتAusländerbehörde im :
Landratsamt Schwäbisch Hall (Amt für Migration, Münzstraße 1, 74523 Schwäbisch
) Hallو ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗراﻧﺗﯽ ذﯾل ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾدhttps:www.lrash.de/migration/ :
اﯾن ﻧﮑﺎت و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن و ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺧﺎﻧم ﮐﮭﻠر از اداره ﻣﮭﺎﺟرت و ﺧﺎرﺟﯾﺎن ﻟﻧدراﺗس اﻣت ﺗﮭﯾﮫ و ﺗدوﯾن
ﮔردﯾده اﺳت.
H.Siebert 23.11.2017

