Важни информации од службата за странци:
Термините веќе не се доделуваат онлајн.
За сите посебни прашања правилата ќе ги најдете подолу:
Прашање:
Добив нов пасош и сакам да биде променет во трајната дозвола за престој:
Одговор:
Ќе добиете известување, дека пасошот ви истекува и станува невалиден. Предност
имаат странци чиј пасош веќе е истечен, а потоа ќе бидат известени оние чиј пасош
истекува во иднина. Термин за промена на пасошот во дозволата Ве молиме закажете
директно со вработените во службата за странци или преку
auslaenderbehoerde@giessen.de
Прашање:
Ја загубив дозволата за престој.
Одговор:
Испратете емаил на auslaenderbehoerde@giessen.de со Вашето полно име и презиме,
датум на раѓање, и Вашата адреса во Гисен. Ве молиме кратко објаснете како сте ја
изгубиле дозволата. Во случај да имате нов пасош, Ве молиме испратете ни копија.
Документите може да ги доставите во поштенското сандаче на градот Гисен,
Ausländerbehörde, Berliner Platz 1 во 35390 Gießen или по пошта на истата адреса.
Доколку дозволата Ви била украдена, мора да поднесете пријава во полиција и да
доставите копија од истата на службата за странци. По проверката, набрзо ќе добиете
потврда за регулиран престој.
Прашање:
Ми истекува туристичкиот престој. Поради корона кризата, не можам да се вратам во
татковината. Што треба да направам?
Одговор:
Преку одредба на Министерството за внатрешни работи, Вашиот престој е одобрен до
30.09.2020, доколку сте се наоѓале на територијата на Сојузна Република Германија на
17.03.2020 или сте допатувале по 17.03.2020 но пред 10.04.2020 со Шенген виза и не
сте биле во можност да се вратите.
Прашање:
Дозволата за престој ми е истечена или истекува во наредните денови. Што треба да
направам?
Одговор:
Отприлика два месеци пред истекот на Вашата дозвола, ќе бидете известени од
службата за странци. Дел од известувањето е и листа на потребни документи за
продолжувањето и формулар за продолжување. Документите доставете ги во
зададениот рок од две недели во поштенското сандаче на градот Гисен,
Ausländerbehörde, Berliner Platz 1 во 35390 Gießen или по пошта на истата адреса. Штом
ќе биде донесена одлука, ќе добиете термин за давање биометриски податоци и
плаќањe.

Прашање:
Дали можам да патувам со фиктивната дозвола за престој надвор од Германија?
Одговор:
Излез и влез од и во Германија не претставуваат проблем, како и патување во
границите на ЕУ, се разбира во зависност од правилата за патувања наметнати од
корона кризата. Доколку сакате да отпатувате надвор од ЕУ, Ве молиме информирајте
се кај властите во таа земја.

Прашање:
Сакам да го променам работодавецот.
Одговор:
Потребен е опис на работното место од новиот работодавец. Формуларот ќе Ви го
испратиме на Ваше телефонско (0641 306 2280) или писмено барање по емаил
(auslaenderbehoerde@giessen.de). Формуларот може да го најде работодавецот или
Вие сами на следната страна https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba015716.pdf
Пополнетиот формулар може да ни го исрати работодавецот или Вие сами, по емаил,
во поштенското сандаче на градот Гисен, Ausländerbehörde, Berliner Platz 1 во 35390
Gießen или по пошта на истата адреса.
Прашање:
Што можам да направам, за да ја добијам веќе издадената дозвола за престој?
Одговор:
Ве молиме закажете термин телефонски на 0641 306 2280 или по емаил на
auslaenderbehoerde@giessen.de
Прашање:
Дозволата за престој (Duldung) ми е истечена или истекува во наредните денови. Што
треба да направам?
Одговор:
Автоматски ќе добиете нова дозвола по пошта. Ве молиме проверете дали Вашето име
и презиме се читливо наведени на Вашето поштенско сандаче.

Прашање:
Дозволата за престој (Aufenthaltsgestattung) ми е истечена или истекува во наредните
денови. Што треба да направам?
Одговор:
Автоматски ќе добиете нова дозвола по пошта. Ве молиме проверете дали Вашето име
и презиме се читливо наведени на Вашето поштенско сандаче.
Прашање:
Сакам да поднесам барање за државјанство.
Одговор:
Советувањето за државјанство се врши онлајн. Ве молиме испратете емаил на
auslaenderbehoerde@giessen.de каде ќе ги наведете Вашите лични податоци, Вашата
адреса и намерата да поднесете барање за државјанство.

Прашање:
Сакам да доставам гарантно писмо.
Одговор:
Поради ограничениот прекуграничен сообраќај, во моментов се прифаќаат гарантни
писма само за лица кои веќе се наоѓаат во Германија или имаат термин во локалната
амбасада. Ве молиме стапете во контакт со службата за странци, преку наведените
контакт податоци.
Прашање:
Службата за странци е затворена за странки. Како можам сепак да стапам во контакт?
Одговор:
По емаил: auslaenderbehoerde@giessen.de
По телефон: 0641 306 2280 (пон.-чет. 7:30 до 12:00 и од 14:00 до 15:00, пет. Од 7:30 до
12:00)

