Çêkirina Jivanê - Rêveberiya Biyaniyan(Ausländerbehörde) Gießen
Ji kerema xwe bal bidin van têbiniyên girîng
_____________________________________________________________________________________________
Ji ber Corona´yê rêveberiya biyaniyan nuha girtî ye.
Hûn nikarin bi awayê şexsî werin.
Hûn dikarin ji bo me E-Mail bişînin: auslaenderbehorde@giessen.de
Yan jî, ji bo me telefon bikin: 0641 306 2280
Pirsên girîng li vir tên bersivandin:
1 ) „Destûra Mayina“(Aufenthaltserlaubnis) min dem bi ser ket.
Yan: „Destûra Mayina“ (Aufenthaltserlaubnis)min nêzîk dem bi ser dikeve
Yan: Jivana min ji bo drêjkirina “Destûra Mayinê” (Aufenthaltserlaubnis) heye.
Ez nikarim werim, ji ber ku rêveberiya biyaniyan girtî ye.
Divê ez çi bikim?
Em li „Destûra Mayina“ (Aufenthaltserlaubnis) we dinêrin(kontrol dikin).
Em nameyekê ji bo we dişînin.
Girîng: Navê we divê li ser qutiya postê nivîsî be.
Ji kerema xwe qutiya xwe ya postê kontrol bikin. Navê we li ser e?
Di nameyê de „Finktionsbescheinigung“ek heye. Heta 6 mehan ev „Finktionsbescheinigung“ qebûlbar
e. Bi wê, mayina we destûrî ye.
Hûn divên jivaneke nuh çê bikin, dema ku Rêveberiya Biyaniyan dîsa vekirî be.

2) „Duldung“a min dem bi ser ket.
Yan: „Duldung“a min nêzîk dem bi ser dikeve.
Yan: Jivana min ji bo drêjkirina “Duldung”ê heye.
Ez nikarim werim, ji ber ku rêveberiya biyaniyan girtî ye.
Divê ez çi bikim?
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Em nameyekê ji bo we dişînin.
Di nameyê de “Duldung”a we heye.
Girîng: Navê we divê li ser qutiya postê nivîsî be.
Ji kerema xwe qutiya xwe ya postê kontrol bikin. Navê we li ser e?
Hûn divên jivaneke nuh çê bikin, dema ku Rêveberiya Biyaniyan dîsa vekirî be.

3) „Aufenthaltsgestattung“a min dem bi ser ket.
Yan: „Aufenthaltsgestattung“a min nêzîk dem bi ser dikeve
Yan: Jivana min ji bo drêjkirina “ Aufenthaltsgestattung ”ê heye.
Ez nikarim werim, ji ber ku rêveberiya biyaniyan girtî ye.
Divê ez çi bikim?
Em nameyekê ji bo we dişînin.
Di nameyê de “Aufenthaltsgestattung”a we heye.
Girîng: Navê we dive li ser qutiya postê nivîsî be.
Ji kerema xwe qutiya xwe ya postê kontroll bikin. Navê we li ser e?
Hûn divên jivaneke nuh çê bikin, dema ku Rêveberiya Biyaniyan dîsa vekirî be.

4) „Touristenvisum“a min dem bi ser ket.
Yan: „Touristenvisum“a min nêzîk dem bi ser dikeve.
Ji ber Corona ez nikarim vegerim welatê xwe.
Divê ez çi bikim?
Ji bo me E-Mail bişînin: auslaenderbehörde@giessen.de
Yan jî nameyekê ji bo me bişînin: Berliner Platz 1.
Van tiştan bi nameyê yan bi E-Mail re bişînin:
-

Kopiyekê ji passporta xwe.
Kopiyekê ji vîsa yan jî ji mora têketina xwe.
Navnîşana xwe li Gießenê.
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Em divê bizanin, ka hûn li ku li Giesßenê dimînin.
Wisa em dikarin ji bo we „Grenzübertrittsbescheinigung“ê bişînin.
„Grenzübertrittsbescheinigung“ maximum heta 3 mehan tê qebûlkirin.
Ku „Schengen-Visum“a we dem bi ser ketiye, hûn „Grenzübertrittsbescheinigung“ê wernagirin. Lê
tevî wilo jî hûn divên pel û belgeyên xwe ji me re bişînin.

5) Min „elektronischen Aufenthaltstitel“ a xwe wenda kir.
Ez nikarim werim, ji ber ku rêveberiya biyaniyan girtî ye.
Divê ez çi bikim?
Ji bo me E-Mail bişînin: auslaenderbehörde@giessen.de
Yan jî nameyekê ji bo me bişînin: Berliner Platz 1.
Li Berlinerr Platz 1 qutiya postê jî heye.
Di E-Mail yan nameyê de van tiştan binivîsin:
-

Navê xwe
Rojbûna xwe
Navnîşana xwe li Gießenê
Çima „destûra mayina“ we wenda bû? Çawa ev tişt çê bû?

Passporta we berê heye?
Kopiyekê jê çê bikin.
Kopiyê jî ji bo Ausländerbehörde bişînin.
Destûra mayîna we hatiye dizîn?
Dive hûn biçin cem Polîsan û gilî bikin.
Pêwîstiya we bi kopiyeke ji gilî heye.
Kopiyê jî ji bo Ausländerbehörde bişînin.
Piştra dê hûn nameyekê tevî destûra mayîna xwe werbigirin.
Min passporteke nuh wergirt.
Ji ber vê ez dixwazim „Niederlassungserlaubnis“eke nuh werbigirim.
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6) Ez nikarim werim, ji ber ku rêveberiya biyaniyan girtî ye.
Divê ez çi bikim?
Ji kerema xwe Niederlassungserlaubnisa xwe ya kevn, passporta xwe ya kevn û ya nuh li cem xwe
bihêlin. Her sê belgeyan li cem xwe bihêlin.
Divê hûn hûn bêhna xwe fireh bikin, ta ku Ausländer behörde dîsa vekirî be.
Wê çaxê hûn dikarin jivaneke nuh werbigirin.
Ji kerema xwe hemû tiştî bi xwe bînin jivana xwe ya nuh.

7) Min „Funnktionsbescheinigung“ek heye.
Ma ez dikarim bi „Funktionsbescheinigung“ê herim Almanyayê?
Ma ez dikarim bi „Funktionsbescheinigung“e ji Almanyayê biçim welatekî din?
Erê.
Hûn dikarin di navbera Auropayê de bigerin.
Lê ji ber Coronayê piraniya geşt û rêwîtiyan nepêkan e.
Hûn dixwazin biçin welatekî din?
Pirsa wê li ba şaredariyên wî welatî bikin.
Ez dixwazim karê xwe biguherim.
Ji bo wê rêdana Rêveberiya Biyaniyan ji min re pêwîst e.
Divê ez çi bikim?
Pêwîstiya we bi belgenameya karê we yê nuh heye.
Wate: Divê hûn binivîsin, hûn ê li ku bixebitin.
Û li ku bixebitin: Navnîşan
Serkarê/a we divê agahiyên derdora karê we li vir tomar bikin:
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok ba015716.pdf
Hûn dikarin vê istîmareyê li cem Rêveberiya Biyaniya jî bi dest bixin.
Pirsa istîmareya “Arbeits-Wechsekl”ê bikin.
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Ji me re E-Mail´ekî binivîsin: auslaenderbehoerde@giessen.de
Yan jî bo me telefon bikin: 0641 306 2280.
Dive hûn istîmara dagirtî ji bo Rêveberiya Biyaniyan bişînin.
Serkarê/a we jî dikarin wê ji me re bişînin.
Ji me re E-Mail´ekî binivîsin: auslaenderbehoerde@giessen.de
Yan jî nameyekê ji me re bişînin: Ausländerbehörde, Berliner Platz 1, 35390 Gießen.
Li berliner Platz 1 qutiya postê jî heye.

8) Dem di ser „elektronischer Aufethaltstitel“a min re bihuriye.
Ez dixwazim wê ji cem Rêveberiya Biyaniyan bînim.
Ez nikarim bêm, ji ber ku Rêveberiya Biyaniyan girtî ye.
Divê ez çi bikim?
Em nameyekê ji bo we dişînin.
Girîng: Navê we divê li ser qutiya postê nivîsî be.
Ji kerema xwe qutiya xwe ya postê kontroll bikin. Navê we li ser e?
Di nameyê de destûrnameyek ji bo destûra mayîna we heye.
Rêveberî ( wek Jobcenter) vê destûrnameyê dipejirînin.
Aufenthaltstitel a we ya orîjînal bi we pêwîst e?
Ji kerema xwe ji me re bibêjin ji bo çi ya orîjînal bi we pêwîst e.
Ji me re E-Mail´ekî binivîsin: auslaenderbehoerde@giessen.de
Yan jî nameyekê ji me re bişînin: Ausländerbehörde, Berliner Platz 1, 35390 Gießen.

9) Ez dixwazim bibim niştecî.
Ez nikarim bêm, ji ber ku Ausländerbehörde girtî ye.
Divê ez çi bikim?
Mirov tenê bi awayekî şexsî dikare daxwaza xwe pêniyar bike.
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Divê hûn bêhna xwe fireh bikin, heta ku dîsa Auländerbehörde vedike.
Piştra hûn dikarin jivaneke nuh werbigirin.
Lê hema Ausländerbehörde dikare ji were bibêje ka kîjana belge ji bo niştecîbûnê ji bo we pêwîst in.
Ji me re E-Mail´ekî binivîsin: auslaenderbehoerde@giessen.de
Bibêjin: ez dixwazim bibim niştecî.

10) Ez dixwazim “Einbürgerungsurkunde”ya xwe bînim.
Ez nikarim bêm, ji ber ku Rêveberiya Biyaniyan girtî ye.
Divê ez çi bikim?
Divê hûn bêhna xwe fireh bikin, heta ku dîsa Auländerbehörde vedike.
Piştra hûn dikarin jivaneke nuh werbigirin.
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