
کارمندان محلی - پس از ورود به آلمان باید مراقب چه مواردی باشند به یک 
دلیل خاص ، ما اطالعات زیر را به کارمندان محلی تازه وارد از افغانستان می
دهیم که به دلیل خطر پس از خروج بوندسور از افغانستان ، نامه پذیرش 
 :دریافت کرده اند

22تقاضای پناهندگی نکنید! شما با تأیید پذیرش و ویزا طبق بخش  •
AufenthG.به آلمان می آیید. به شما اجازه اقامت و اجازه کار می دهد 

بنابراین نیازی به درخواست پناهندگی نیست. برعکس: اجازه اقامت منقضی
می شود. 

به عنوان یک قاعده ، شما قباًل در طی مراحل ویزا از افغانستان به یکی از •
 انجام می شود(.Königsteiner ایالت فدرال گمارده شده اید )این کار با توجه به اصطالح کلید 16

بیشتر شما قباًل در فرم از محل واگذاری مطلع شده اید. با این حال ، معنای مکان انتساب دست نویس
اغلب درک نمی شود و گاهی خواندن آن دشوار است. لطفًا مجددًا اسناد خود را بررسی کرده و بررسی

کنید که در کدام ایالت در آلمان به شما اختصاص داده شده است. 
 سوال کنید کهBAMFاگر هنوز تصمیمی برای تخصیص داده نشده است یا معلوم نیست ، لطفًا از  •

به کدام مکان یا کدام ایالت فدرال اختصاص داده شده اید یا به شما اختصاص داده خواهد شد. یک مرکز
مشاوره یا شورای پناهندگان در ایالت شما می تواند در این زمینه به شما کمک کند. اگر هنوز تصمیمی
برای تخصیص داده نشده است ، می توانید یک درخواست موجه بیان کنید ، اما این اغلب پذیرفته نمی

شود. مشوره خوبی است که به سرعت تصمیم تکلیف را دنبال کنید. شما نمی توانید مکان زندگی را
انتخاب کنید. حتی اگر موقتًا با اقوام یا دوستان خود در مکانی دیگر اقامت دارید ، ابتدا باید تصمیم

تخصیص را دنبال کنید. 
در محل واگذاری باید به اداره مهاجرت بروید. هنگامی که در آنجا مالقات می کنید ، معمواًل طبق •

 قانون اقامت برای شما و اعضای خانواده تان اجازه اقامت سه ساله دریافت خواهید کرد. این22ماده 
شامل اجازه کار و به اصطالح شرایط اقامت نیز می شود ، به شرط آنکه درآمد شخصی خود را نداشته

باشید. 
در صورت نیاز به مزایای معیشتی با مرکز کاریابی محلی تماس بگیرید و یک شرکت بیمه درمانی •

پیدا کنید. 
در محل تخصیص محل اقامت به شما اختصاص می یابد. تا زمانی که از دولت مزایایی دریافت می •

کنید ، موظف به زندگی هستید. این بدان معنی است: شما حق سفر و بازدید از افراد یا رویدادهای دیگر
را دارید ، اما راهی برای انتقال به مکانی دیگر ندارید. موارد استثنا فقط مربوط به مهاجرت به خانواده
خود )همسر: فرزندان خانگی و خردسال( یا پیشنهاد شغلی است که تا حد زیادی معیشت را پوشش می

دهد یا در موارد خاص سختی. برای این کار با مرکز مشاوره مهاجرت در محل زندگی خود تماس
بگیرید. 

مقامات محل تعیین تکلیف همچنین مسئول سایر مشکالت عملی مانند مکان های مراقبت روزانه ، •
ثبت نام در مدرسه برای کودکان و غیره یا مراقبت های پزشکی یا وسایل کمکی مانند صندلی های

چرخدار و غیره هستند. 
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