
 

 

 :اإلقامة بمحل التنظیم السكني قواعد
 التوظیف مكتب تجاه والتزاماتك حقوقك 

 

الحمایة المؤقتة أو تمتعك باالعتراف بك كالجيء أو حصولك على حق اللجوء أو  عند
خدمات حكومیة. في حالة الحصول على ، فیمكنك  أخرى ودعمألي حقوق احتیاجك 

 مركزتقدیم طلب للحصول على تلك الخدمات لدى فعلیك عاما،  15تجاوز عمرك 
 .التوظیف

 

  ذلك؟ في مراعاتھا علیك یجب التى الممیزة األمور ھي ما
  محل إقامتك.في نطاق یجب أن تقوم بتقدیم الطلب لدى مركز التوظیف 
  بیانات صحیحة وتسلیم األوراق المطلوبة لدى مركز التوظیف.علیك تقدیم یجب 
  اإلندماج والبحث عن وظیفةفیما یتعلق بشئون العون ید التوظیف مركز یقدم لك .

علیك القدوم في  فعلى سبیل المثال، یجب أن تشارك بنفسك أیًضاومع ذلك ف
لدى مركز التوظیف والمشاركة في اإلجراءات والدورات الصحیحة المواعید 
بھذا مع التوظیف فیجب علیك إخطار مركز إذا تعذر القیام بذلك . التي تعقد
 .سبب تعذر مشاركتك توضیح

  في كل یوم. في حالة سفرك، علیك التحدث التوظیف یجب أن تكون متاًحا لمركز
 بھذا الشأن قبل ذلك.وظیف التمع مركز 

 ساریة على محل إقامتك، فیجب  التنظیم السكنيإذا كانت ھناك قواعد خاصة ب
علیك بالضرورة االلتزام بھا. یمكنك الحصول على المزید من المعلومات من 

 خالل االطالع على ھذا المنشور.
 

 ؟"بمحل اإلقامةالتنظیم السكني قواعد ب" المقصود ما
  تحدید الوالیة أو المكان الذي یجب أن تقیم فیھ. یمكنھا ھیئة شؤون األجانب 
 فیسمح لك ساریة على محل إقامتك التنظیم السكنيإذا كانت ھناك قواعد خاصة ب ،

ولكن: في حالة تلقیك لخدمات من مركز التوظیف، فیجب ، بالسفر داخل ألمانیا
 . لتوظیفمن مركز ا قبل ذلكتحصل على اإلذن بالسفر أن 

 

  



 

 قبل االعتماد 
1/1/2016: 

 قواعد تسري ال
 .اإلقامة بمحل خاصة

 وجود حالة في: إال 
 للقواعد تسجیل

 اإلقامة بمحل الخاصة
 الرسمیة، أوراقك في
 اإلقامة تصریح في أو

 .اإللیكتروني
 

 االعتماد بین
 1/1/2016 - 5/8/2016 

 

 بعد اإلقامة محل تغییر أو االنتقال+   
 تسري ←:أخرى والیةإلى  االعتماد
 على اإلقامة بمحل الخاصة القواعد
 شمال باستثناء .إلیھا انتقلت التي الوالیة
 إلى انتقالك حالة في: وستفالیا الراین
 تكون أن فیمكن ،وستفالیا الراین شمال
 اإلقامة بمحل خاصة قواعد ھناك

. بھا اعتمادك تم التى للوالیة بالنسبة
 .بعد فیما إخبارك یتم وسوف

                   من ابتداءً  االعتماد
8/6/2016: 

 القواعد تسري.
 اإلقامة بمحل الخاصة
 التي للوالیة بالنسبة

 .بھا اعتمادك تم
 

 أو انتقال ھناك لیس+ 
 اإلقامة محل في تغییر

 االعتماد بعد
 الخاصة القواعد تسري
 الوالیة على اإلقامة بمحل
 .بھا اعتمادك تم التي

 

 على ساریةالتنظیم السكني ب خاصة قواعد ھناك كانت إذا ما معرفة لك یتسنى كیف 
 إقامتك؟ محل

 یرتبط ھذا بالتاریخ الذي اعتمد فیھ طلب اللجوء (االعتماد): 
 

 

  

1/1/2016 6/8/2016 

 مختلفًا اإلقامة، بمحل الخاصة القواعد علیھ تسري الذي المكان یكون أن یمكن الحاالتبعض  في: تنبیھ
. اإللكتروني إقامتك تصریح من أو الخاصة بك االعتماد أوراق من یتضح أن یمكناألمر الذي  ،أیًضا

 .األجانب شؤون ھیئة لدى الواضحة غیر النقاط عن االستعالم یمكنك

  



 

المتعلقة بالتوجیھ واإلرشاد : المشاركة في اإلجراءات على ذلك أیًضایسري  
التي من شأنھا اإلعداد للعمل من أجل بدایة التدریب أو دورات اللغة المھني أو 

 التي تمھد للدراسة، وكذلك االلتحاق بالسنة التحضیریة. 

 

 ؟بھ اإلقامة علیك یتوجب الذي المكان في مقیًما تكن لم لو یحدث ماذا
  یورو 1000 إلى 5(غرامة مالیة من بدفع غرامة یتم إلزامك یمكن أن(. 
   وفي حالة تلقیك لخدمات من قبل مركز التوظیف بالفعل، فیمكن أن یتم التقلیل

 ھا. تابع المزید من المعلومات.ؤمنھا أو إلغا
 

 اإلقامة؟ محلفي  السكنب الخاصة القواعد دائًما تسري ھل
 ال.

 

تنطبق الحاالت التالیة علیك أو على زوجك أو  عندما :المثال سبیل على تسري ال فھي 
  على طفلك القاصر:

  تقاضي أكثر من وھو ما ینتج عنھ ساعة في األسبوع على األقل،  15لمدة  العمل
 شھر، في الیورو  710

   عملي أو الدراسة تدریبممارسة. 
 

 
 
 

 
 
 

كما یمكن أن تمدكم ھیئة شؤون األجانب بالمعلومات الدقیقة في ھذا الصدد. یجب تقدیم 
 السكنشوؤن األجانب، في حالة عدم وجوب سریان القواعد الخاصة بطلب لدى ھیئة 

 محل اإلقامة علیك.في 
 

  التوظیف؟ مركز لدى خاص بشكل مراعاتھا علیك یجب التي األمور ماھى 
 التوظیف مركز لدىفقط  وذلك الخدمات، على للحصول طلب تقدیم یمكنك

التنظیم وتسري علیھ قواعد  إقامتك محل بھ یتواجد الذي بالمكان المختص
یة محل إقامتك بالنسبة ألفي  السكنفي حالة سریان القواعد الخاصة ب .السكني

وتقوم بتقدیم الطلب  ماوالیة بأكملھا، فیمكنك البحث في تلك الوالیة عن مكان 
 للحصول على الخدمات ھناك.

 

 ! 

  



 

 توظیف مركز لدى الخدمات، على للحصول طلب تقدیمك حالة في یحدث ماذا 
 خاطىء؟

 .یقوم مركز التوظیف بقبول الطلب وبالتأكد من مركز التوظیف الذي یختص بك 
  تتلقى الخدمات فقط، في المكان الذي یسمح لك أن تقیم بھ وذلك بحسب قواعد

 ، وفي حالة إقامتك ھناك أیًضا.تكبمحل إقام التنظیم السكني  
  الطلب فیھ للحصول على یخبرك مركز التوظیف عن المكان الذي یمكنك تقدیم

 الخدمات. أي أنھ:
 بنفسك األماكن أحد اختیار فیمكنك معینة، بوالیة اإلقامة علیك توجب إن »

 إرسال یتم وسوف التوظیف مركز إخطار علیك یجب .الوالیة تلك في
 في إقامتك بمجرد. المكان بھذا الخاص التوظیف مركز إلى بعد فیما طلبك

. الخدمات تلقى فیمكنك التوظیف، مركز والتسجیل في تختاره الذي المكان
 أن فیمكن التوظیف، مركز مع عملك عدم حالة وفي امكانً  تذكر لم إن

 .خدمات أیة على تحصل لن وبالتالي طلبك، التوظیف مركز یرفض
 الطلب التوظیف مركز فیرسل بعینھ، مكان في إقامتك ضرورة حالة في »

 حالة في ھناكتسجیل نفسك  علیك یجب. منطقتك في التوظیف مركز إلى
 بدفع آخر توظیف مركز أي یقوم لن. الخدمات على الحصولفي  رغبتك

 .تحصل علیھا خدمات ةأیقیمة 
   لكم یصرح المكان الذي یجب أن تقیم بھ، فیمكن أن إلى ولكي تتمكن من السفر

 .ذلك . استفسر عنتكخدمات (مثل تذكرة السفر) لرحلبمركز التوظیف 
  في  التنظیم السكني  الزال من غیر الواضح إن كانت ھناك قواعد خاصة بھل

لكم مركز التوظیف یصرح ، أو أین یجب أن تقیم، فیمكن أن تكمحل إقام
 .إلى أن یتم استیضاح ذلكالخدمات، ب

 

 ؟أسئلة لدیك الزال ھل
 بالمنطقة مواصلة تقدیم العون لكم. یةجھات االستشارالیسعد مركز التوظیف أو 

  


	قواعد التنظيم السكني بمحل الإقامة:
	 حقوقك والتزاماتك تجاه مكتب التوظيف

