يرجى مالحظة المعلومات الهامة التالية
نخبر كافة الزوار الكرام بإغالق مبنى البلدية بسبب الوضع الحالي وتفشي فيروس كورونا
وهذا ينطبق كذالك على ( Ausländerbehördeمكتب شؤون األجانب)
يمكن التواصل معناعبر البريد اإللكتروني
Auslaenderbehoerde@giessen.de
الهاتف 06413062280:
يقدم مكتب شؤون األجانب إجابات على بعض األسئلة لسير اإلجراءات فيما يتعلق بقانون اإلقامة
والجنسية األلمانية في هذه الفترة "أزمة كورونا".
 -1حصلت على جواز سفر جديد فكيف أستطيع نقل تصريح إقامتي الدائمة ومكتب األجانب مغلق .ماذا علي فعله؟عليك حمل تصريح إقامتك الدائمة وجواز سفرك الجديد وجواز سفرك القديم معك .وعند انتهاء أزمة كورونا سوف يحاول
مكتب شؤون األجانب بإعطائك موعد للحصول على ما تريد بنقل تصريح إقامتك الدائمة بجواز سفرك الجديد.
 -2في حالة أضعت بطاقة اإلقامة اإللكترونية .ماذا علي القيام به؟عليك مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني :
Auslaenderbehoerde@giessen.de
عليك أن تكتب لنا إسمك الكامل ،عنوانك في غيسن وأن تخبرنا بشكل مختصر كيف أضعت بطاقتك اإللكترونية .وفي
حالة امتالك جوا ز سفر جديد عليك أن ترفق صورة عنه مع اإليميل الذي سوف ترسله لنا .كما يمكنك أن ترسل الوثائق
عبر البريد مع كتابة إسمك و عنوانك كامال على العنوان التالي:
Stadtverwaltung, Berliner Platz 1, 35390 Giessen
وفي حالة سرقت منك البطاقة يجب عليك تقديم دعوة خطية عند الشرطة وإرسال صورة عنها مع المطلوب سابقا وسيتم
دراسة طلبك وإرسال موافقة تصريح إقامة بنفس مدة صالحية إقامتك التي فقدتها.
 -3سوف تنتهي مدة صالحية إقامتي السياحية قريبا وبسبب الوضع الحالي بسبب أزمة كورونا ال أستطيع العودةإلى بلدي األم .ماذا يفترض علي فعله؟
أرسل الوثائق التالية عبر البريد اإللكتروني :
Auslaenderbehoerde@giessen.de
أو عبر البريد إلى العنوان التالي :
Stadtverwaltung, Berliner Platz 1, 35390 Giessen
الوثائق المطلوبة هي:
صورة جواز السفرصورة الفيزا أو التأشيرة وصورة عن الصفحة المختومة بختم الدخول إلى ألمانياعنوانك في غيسن من أجل التواصل معك -4مدة صالحية إقامتي انتهت أو سوف تنتهي في األيام القليلة القادمة .ماذا علي فعله ومكتب األجانب مغلق؟مكتب األجانب يقوم حاليا بفحص جميع اإلقامات التي سوف تنتهي مدة صالحيتها قريبا وفي حال عدم وجود عائق قانوني
فسوف تحصل عن طريق البريد على إقامة لمدة ستة أشهر .وهذا ينطبق على كل المواعيد المحجوزة مسبقا أو التي تم
إلغائها بغرض تمديد اإلقامة.
كما يرجى التأكد من كتابة إسمك على صندوق البريد في المنزل وكذالك التأكد من كتابة اسم الشريك في حال كانت الكنية
مختلفة بشكل مقروء.

 -5في حالة كان لدي Fiktionsbescheinigungهل أستطيع السفر من أو إلى ألمانيا؟السفر إلى خارج ألمانيا والعودة إليها ال يعتبر مشكلة وذلك ينطبق ايضا على السفر داخل دول اإلتحاد األوروبي .ولذلك
بغض النظر عن صعوبات السفر حاليا بسبب أزمة كورونا .لكن في حالة رغبتك في السفر إلى بلدان أخرى فعليك
التواصل مع البعثات الدبلوماسية الممثلة لها لتأكد من قدرتك السفر لها أم ال.
 -6أريد تغيير عملي ومكتب األجانب مغلق .ماذا علي القيام به؟مطلوب منك وصف الوظيفة  Stellenbeschreibungمن قبل صاحب العمل الجديد .
يمكنك الحصول على االستمارة بناءا على طلب منك عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني:
auslaenderbehoerde@giessen.de
كما يمكنك أو يمكن لصاحب العمل الجديد تحميل هذا النموذج من خالل الرابط التالي
http://www.giessen.de/redirect.phtml?extlink=1&La=1&url_fid=2874.670.1
وبعد ملئ االستمارة عليك أو على صاحب العمل الجديد إرساله بالبريد إلى العنوان التالي
Stadtverwaltung, Berliner Platz 1, 35390 Giessen
أو وضعه في صندوق البريد بالعنوان نفسه
 -7ماذا يمكنني القيام به حتى أحصل على بطاقة إقامتي الجديدة التي تم إصدارها مسبقا من طرفكم؟في هذه الحالة سوف تحصل على موافقة بما يتعلق بتصريح إقامتك الجديدة عن طريق البريد وهذه الموافقة مقبولة عند
السلطات المحلية كمركز العمل مثال.
وفي حالة رغبتك بالحصول على بطاقة إقامتك ألسباب مستعجلة يرجى منك إبالغنا باألسباب إما عن طريق:
الهاتف06413062280 :
البريد اإللكترونيauslaenderbehoerde@giessen.de :
 -8سوف تنتهي مدة صالحية التعليق المؤقت للترحيل Duldungالمتعلق بي في هذه األيام لدي أو قد انتهت مدةالتصريح ومكتب األجانب مغلق .ماذا أستطيع فعله؟
يرجى التأكد من كتابة االسم على صندوق البريد بشكل مقروء .النك سوف تحصل على تصريح التعليق المؤقت بالترحيل
 Duldungعن طريق البريد.
 -9سوف تنتهي مدة صالحية تصريح اإلقامة  Aufenthaltsgestattungفي هذه األيام أو قد انتهت مدة صالحيتهومكتب األجانب مغلق .ماذا يتوجب علي فعله؟
يرجى التأكد من كتابة اسمك على صندوق البريد بشكل مقروء .النك سوف تحصل على تمديد تصريح اإلقامة المؤقت
عن طريق البريد.
 -10هل أستطيع تقديم طلب الحصول على الجنسية في الوقت الحالي؟
يجب تقديم طلب الجنسية شخصيا وهذا غير ممكن حاليا .سوف نقوم بزيادة عدد المواعيد الممنوحة لهذا الغرض بعد
انتهاء أزمة كورونا .مع ذالك يمكنك في الوقت الحالي التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني:
 auslaenderbehoerde@giessen.deبأنك تريد تقديم طلب الحصول على الجنسية األلمانية واعتمادا على اكتمال
ملفك سوف نقدم لك استشارة عبر البريد اإللكتروني بتوضيح ما يمكنك تقديمه من وثائق لتقديم طلبك الحقا.
 -11لقد تمت الموافقة على طلبي للحصول على الجنسية األلمانية .فكيف يمكنني إحضار شهادة الجنسية
 Einbürgerungsurkundeومكتب شؤون األجانب مغلق؟
يتم تسليم شهادة الجنسية  Einbürgerungsurkundeشخصيا ،وفي الوقت الحالي هذا غير ممكن.
لذلك نطلب منك الصبر حتى انتهاء الوضع الغير مستقر الذي نمر به وبعد انتهائه سوف نقوم بزيادة عدد المواعيد
المتعلقة بهذا الخصوص.

