پرسش و پاسخ اقامت و تابعيت در بحران کرونا

سؤال:
من يک پاسپورت جديد دريافت کرده ام و می خواهم اجازه اقامت خود را منتقل کنم.
اما اداره مهاجرت تعطيل است.
پاسﺦ:
شما بايد اجازه اقامت وهر دو گذرنامه)قديمی و جديد( را همراه خود داشته باشيد.
به محض پايان بحران کرونا  ،ادراره مهاجرت سعی در افزايش ظرفيت قرار مﻼقات های خود می کنند تا بتوانند برای
اين موضوع برای شما قرار مﻼقات بدهند

سؤال:
اجازه اقامت الکترونيکی خود را از دست داده ام )گم کرده ام(.
پاسﺦ:
لطفا به ايميل آدرس زير:
auslaenderbehoerde@giessen.de
ايميل بفرستيد .در آن ،اسم ،نام فاميل ،تاريﺦ تولد و آدرس خود در گيسن را ذکر کنيد .لطفا ً مختصراً شرايطی را که در
آن مجوز اقامت گم شده است را بيان کنيد.
اگر گذرنامه جديد داريد ، ،لطفا ً يک کپی از آن را ارسال کنيد .در ضمن شما اين امکان را داريد که مدارک خود را در
صندوق پست شهرداری بيندازيد .يا از طريق پست به آدرس زير ارسال کنيد:
Universitätsstadt Gießen
Ausländerbehörde
Berliner Platz 1
35390 Gießen
اگر مجوز اقامت الکترونيکی شما به سرقت رفته است  ،بايد آن را به پليس گزارش دهيد و يک نسخه آن را به اداره
مهاجرت ارسال کنيد .پس از چک کردن ،سريعا ً گواهی اقامت قانونی خود را دريافت خواهيد کرد

سؤال:
مدت اقامت توريستی من به پايان رسيده است .با اين حساب  ،به دليل بحران کرونا  ،من نمی توانم به کشور مبدا خود
برگردم .چه کاری بايد انجام دهم؟
پاسﺦ:
لطفا مدارک زير را به آدرس
auslaenderbehoerde@giessen.de
در صندوق پست شهرداری بيندازيد و يا از طريق پست به آدرس زير ارسال کنيد
Universitätsstadt Gießen
Ausländerbehörde
Berliner Platz 1
35390 Gießen
 کپی گذرنامه خود کپی ويزا يا کپی مهر ورودی آدرس در گيسن که اداره پست بتواند نامه را به شما تحويل دهد.بعد ازاينکه مدارک به اداره خارجيها رسيد و برسی شد ،تقاضا کننده يک گواهی نامه عبور از مرز برای حداکثر  3ماه
را دريافت می کند.

سؤال:
اجازه اقامت من منقضی شده و يا در چند روز آينده منقضی خواهد شد .چه کاری بايد انجام دهم؟ اداره مهاجرت تعطيل
است.
پاسﺦ:
اداره مهاجرت در حال بررسی تمام مجوزهای اقامت منقضی شده است .در صورتی که از نظر قانونی ،مانعی برای
تمديد اقامت وجود نداشته باشد ،برای شما از طريق پست يک گواهی اقامت شش ماهه فرستاده ميشود.
اين همچنين در مورد قرارهايی که قبﻼً توافق شده اند ،اما در عين حال لغو شده اند و به دليل تمديد اجازه اقامت رزرو
شده اند صدق می کند.
لطفا ً صندوق پستی خود را کنترول کنيد) .به نامهای مختلف در خانواده دقت کنيد(

سؤال:
آيا با يک گواهی اقامت ،ميتوانم از کشور آلمان خارج يا به کشور آلمان وارد شوم؟
پاسﺦ:
برای ترک آلمان و ورود مجدد مشکلی نيست .همين موضوع در مورد سفر به داخل اتحاديه اروپا نيز صدق می کند.
البته در حال حاضر به محدوديت سفر ناشی از بحران کرونا بستگی دارد .لطفا ً از قبل از مقامات کشور مقصد سؤال
کنيد.
سؤال:
من قصد دارم جای ديگری کار کنم .کارفرمايم تغير ميکند.
پاسﺦ:

06413062280

شرح شغل کارفرمای جديد الزامی است .فرم را از طريق تلفن
يا از طريق ايميل برای شما ارسال می کنيم

auslaenderbehoerde@giessen.de
شما يا کارفرمای شما می توانيد فرم را دانلود کنيد.
https://www.arbeitsagentur.de/atei/dok_ba015716.pdf
شما يا کارفرمای خود فرم تکميل شده را از طريق ايميل ارسال می کنيد.
در صندوق پست شهرداری بيندازيد و يا از طريق پست به آدرس زير ارسال کنيد
Universitätsstadt Gießen
Ausländerbehörde
Berliner Platz 1
35390 Gießen

سؤال:
ً
برای دريافت اجازه اقامت الکترونيکی که قبﻼ صادر شده  ،چه کاری می توانم انجام دهم؟
پاسﺦ:
در اين حالت  ،يک مجوز اجازه اقامت که قبﻼً صادر شده را از طريق پست ،دريافت خواهيد کرد .اين گواهی توسط
نهادهای عمومی )به عنوان مثال مرکز کار( پذيرفته می شود .اگر با اين وجود به دﻻيل قانع کننده به اجازه اقامت خود
احتياج داريد ،لطفا ً از طريق تلفن
06413062280
يا از طريق ايميل
auslaenderbehoerde@giessen.de
از اين دﻻيل مطلع کنيد.

سؤال:
ً
تحمل اقامت)مشروط و محدود( من اين روزها منقضی ميشود يا قبﻼ منقضی شده است ،چه کاری بايد انجام دهم؟ اداره
مهاجرت تعطيل است.
پاسﺦ:
شما به طور خودکار تحمل اقامت)مشروط و محدود( جديد را از طريق پست دريافت خواهيد کرد .لطفا بررسی کنيد که،
جعبه پستی شما با برچسﺐ نامتان ،قابل خواندن است.

سؤال:
من می خواهم برای تابعيت تقاضا کنم.
پاسﺦ:
ً
از آنجايی که درخواست صدور تابعيت بايد شخصا انجام شود ،در حال حاضر بخاطر کرونا امکان پذيرنيست.
با اين حال  ،ما با گسترش ظرفيت برنامه های خود پس از بحران کرونا ،کارهای انجام نشده را به پايان برسانيم.
با اين حال  ،شما می توانيد از طريق ايميل
auslaenderbehoerde@giessen.de

بگوييد که می خواهيد تقاضای تابعيت دهيد .سپس بسته به پرونده  ،از قبل می توانيد از طريق ايميل درباره اسنادی که
ارسال می شود  ،راهنمايی بگيريد.

سؤال:
تابعيت من تاييد شده ،از آنجايی که ادراره مهاجرت تعطيل است ،چگونه ميتوانم مدارک خود را تحويل بگيرم؟
پاسﺦ:
ً
مدارک تابعيت بايد شخصا به متقاضيان تحويل داده شود .با اين حال  ،از آنجا که در حال حاضر اين امکان پذير نيست،
ما از شما می خواهيم تا زمانی که وضعيت پرتنش تمام نشده ،صبور باشيد .سپس با گسترش ظرفيت برنامه ،
گواهينامه ها تحويل داده می شوند.

سؤال:
اداره مهاجرت برای عموم مردم بسته است .با اين حال چگونه ميتوانم با اداره مهاجرت تماس بگيرم؟
پاسﺦ:
از طريق ايميل:
auslaenderbehoerde@giessen.de
از طريق تلفن):از ساعت  7.30صبﺢ تا  4.00بعد از ظهر(
06413062280

