تعليمات من وزارة
الداخلية لمكاتب
األجانب ومكاتب
الرعاية االجتماعية

Dresden

Leipzig

تمديد تصريح اإلقامة ،اإلقامة
المؤقتة ،وإذن اإلقامة المؤقت -
نعم؟ إلى متى؟
(Aufenthaltserlaubnis,
)Gestattung und Duldung
بالغ من الدائرة الريفية :من أجل
تمديد الوثائق ،زودتنا وزارة الداخلية
بوالية ساكسونيا بنموذج مؤقت
لالستخدام ،والذي يعلن أن الوضع
الحالي لحاملي الوثائق مستمر بشكل
مؤقت .سنرسل ذلك إلى مقدمي
الطلبات عن طريق البريد .أما فيما
يخص تصاريح اإلقامة اإللكترونية /
وثائق السفر فقد تم توقيف منحها في
الوقت الحالي.
سيتم تمديد جميع الوثائق ،مبدئيًا
حتى  20نيسان  -ابريل 2020

في الوقت الحالي ،لن يتم إصدار
وثائق اإلقامة وفقًا لنموذج رسمي،
ولكن سيتم إصدارها بشكل غير
رسمي وإرسالها بالبريد  /البريد
اإللكتروني.
المرسوم:
https://static.leipzig.de/filea
dmin/mediendatenbank/leip
zig-

دفع اإلعانات االجتماعية
حسب قانون إعانة طالبي
اللجوء ،كيف؟

الحصول على الشهادات
الصحية من مكتب الرعاية
االجتماعية حسب قانون
إعانة طالبي اللجوء -
كيف؟

سيتم تسجيل األشخاص
سيستمر صرف اإلعانات
المستفيدين بموجب قانون
المالية في مكاتب الرعاية
إعانة طالبي اللجوء رقم 3
االجتماعية لألشخاص الذين
ليس لديهم حسابات بنكية .ومع والذين قدموا صورة لجواز
السفر في الوقت المناسب
ذلك ،فيُوصى بشدة بإنشاء
لدى صندوق التأمين
حساب بنكي .يجب أخذ
مواعيد لتلقي اإلعانات المالية .الصحي في  1نيسان -
ابريل  .2020سيتم إرسال
إذا لم يكن هذا متا ًحا بعد،
البطاقة الصحية اإللكترونية
فالرجاء تنسيق ذلك عبر
عن طريق البريد .في نفس
الهاتف أو البريد اإللكتروني.
الوقت ،ستتلقون وثائق
عالجية وشهادات إعفاء
صحية عن طريق البريد
لتوصيلها في حالة تأخير
تسليم البطاقة الصحية
اإللكترونية .األشخاص
الذين لم يقدموا صورة
لجواز السفر بعد أو الذين
يحق لهم الحصول على
اإلعانات بموجب قانون
إعانة طالبي اللجوء رقم 1
سوف يتلقون شهادات
اعتبارا من
الرعاية الصحية
ً
 31أيار  -مايو .2020
التسجيل لدى صندوق
التأمين الصحي ممكن من 1
حزيران  -يونيو 2020
على أقرب تقدير.

سيتلقى األشخاص الذين ليس
لديهم حساب بنكي شيكات،
التي يمكن
صرفها في
Sparkasse

يمكن لألشخاص التواصل
مع الموظفين عن طريق
الهاتف من أجل الحصول
على شهادة عالج عن
طريق البريد أو البريد
اإللكتروني .يمكن لألطباء
التواصل بشكل مباشر مع
مكتب الرعاية االجتماعية

أوقات العمل:

سيظل مكتب منح الجنسية
Theaterstraßeوالهجرة في
11-15
و
Dresdner Welcome
Center
 Schweriner Straße 1,في
0106 Dresden
مغلق من األربعاء  18آذار -
مارس  2020حتى يوم الجمعة
 17نيسان  -ابريل  .2020سيتم
إلغاء جميع المواعيد المتفق
عليها خالل وقت اإلغالق هذا.
لن يتم تحديد مواعيد جديدة في
الوقت الحالي.
يمكن التواصل مع إدارة الهجرة
بمكتب الرعاية االجتماعية عبر
عنوان البريد اإللكتروني
sozialeleistungenالتالي:asyl@dresden.de
سيتم إعادة
توجيه الرسائل الواردة إلى
الموظفين المسؤولين في غضون
مهلة قصيرة.
يرجى توجيه االستفسارات
الهاتفية مباشرة إلى الموظفين
المسؤولين من خالل:
0351 / 4 88 14 41
أو 4884872
مالحظة :فقط األشخاص الذين
لديهم موعد يمكنهم الدخول إلى
المبنى.
إمكانية التواصل لحاملي
تصاريح اإلقامة المؤقتة
(Duldung oder
)Aufenthaltsgestattung

asyl@leipzg.de / 0341
126 86 32

من أجل الحصول على
الشهادات العالجية.

de/Stadt/01.1_Geschaeftsbe
reich_OBM/12_Ref_Kom
munikation/News/2020/202
00323AllgemeinverfugungVollzug-desAufenthaltsgesetzesAufenthG-und-desAsylgesetzes-AsylG-Manahmen-anlasslich-derCorona-Pandemie.pdf
باختصار :تصاريح اإلقامة
وتصاريح اإلقامة المؤقتة سارية
حتى  19نيسان  -ابريل .التمديد سيتم
بشكل غير رسمي.

لحاملي تصاريح اإلقامة
(Aufenthaltserlaubnis
oder
)Fiktionsbescheinigung
0341 123 3294
0341 123 33 42
0341 123 32 98
0341 123 32 70
أسئلة بالنسبة لتصاريح اإلقامة
اإللكترونية والوثائق األخرى
باإلضافة إلى أسئلة حول ورقة
بيان الكفالة:
verpflichtungserklaerun
g@leipzig.de / 0341 123
32 55
أسئلة حول التأشيرة:
einreise@leipzig.de
0341 123 32 55

Görlitz

الرد الرسمي على (مجلس ساكسونيا
لالجئين) :عند الطلب ،سوف سيتلقى
األشخاص ورقة بديلة عن طريق
البريد.

Bautzen

سيتم تمديد جميع الوثائق حتى 17
نيسان  -ابريل 2020؛ سيتم إبالغ
األشخاص المعنيين عن طريق
البريد (سيحصلون على شهادة تؤكد
شرعية إقامتهم)

Chemnitz

راجع التعليمات من وزارة الداخلية .أولئك الذين لديهم موعد مسبق
مع مكتب الرعاية االجتماعية
الستالم البطاقة النقدية،
سيحصلون عليها في الموعد
المحدد .يجب على جميع
اآلخرين االستفسار عن طريق
الهاتف لدى مكتب الرعاية
Chemnitz:االجتماعية في
0371-4885518
أو عن طريق االلكتروني:
Sozialamt.asylblg@sta
dt-chemnitz.de
كل من تنتهي مدة صالحية تصريح تحويل اإلعانة المالية:
إقامته إلخ ..سيحصل على (انظر الى التسجيل عبر الهاتف أو البريد
اإللكتروني في أول أسبوعين
األسفل) لبضعة أسابيع عن طريق
من كل شهر
البريد ومن ثم سيتم إعطاء مواعيد
asyl@landratsamtفردية.
pirna.de

Sächsische
Schweiz/ OE

في  30آذار  -مارس
 ،2020سيتم الدفع النقدي في
السكن المشترك .سيتلقى
األشخاص غير الموجودون
قسائم بالبريد عند الطلب.
التحويل أو الدفع النقدي
لألشخاص الذين ليس لديهم
حساب بنكي سيتم عن طريق
جهاز الدفع األتوماتيكي.

سيتم إرسال شهادات التأمين
الصحي إلى األخصائيين
االجتماعيين بالبريد عند
الطلب.
تلقى موظفو أماكن اإلقامة
والموظفون االجتماعيون
قسائم فارغة يمكنهم تسليمها
و تسميتها؛ سيقرر الطبيب
الذي يعالجك ما إذا كان
العالج ضروريًا.
استفسار عبر الهاتف لدى
مكتب الرعاية االجتماعية
Chemnitz:في

أسئلة حول التجنيس:
einbuergerung@leipzig.
de / 0341 123 86 30
من  17آذار  -مارس ،2020
فقط عن طريق مواعيد مسبقة
عبر البريد اإللكتروني.
مغلق ،على أقل تقدير حتى 17
نيسان  -ابريل 2020

يمكن التواصل مع مكاتب
المدينة عن طريق الهاتف
والبريد اإللكتروني:

auslaenderbehoerde@sta 0371-4885518
dt-chemnitz.de /
0371488 3371
الطوارئ:
sozialamt.asylblg@st
adt-chemnitz.de

الطلب سيتم عن طريق
البريد االلكتروني او الهاتف
من خالل الموظفين
االجتماعين وسيتم االرسال
عن طريق البريد .بالنسبة
للشهادات العالجية لألطباء

سيتم إغالق إدارة المنطقة مع
مكاتبها الفرعية منذ  17آذار -
مارس.2020

Meißen

Mittelsachsen

Erzgebirge

Zwickau

Vogtland

 bzw.االختصاصين الرجاء
)(Büva
 03501/515-4290التواصل:
asyl@landratsamtpirna.de
03501 515 4290
يتم حث األشخاص الذين ليس تم إرسال شهادات العالج
جميع األشخاص المعنيين سيتلقون
لديهم حساب بنكي على إنشاء بشكل عام للجميع .يمكن
وثيقة يتم فيها تمديد اإلقامات حتى
حساب .في حال عدم حصول إصدار شهادات العالج عند
نهاية آذار  -مارس أو أوائل أيار –
األطباء االختصاصين عند
ذلك ،سيحصلون على قسائم
مايو.
الطلب عبر الهاتف.
شراء ،حيث لم يكن من
الممكن إصدار الشيكات.
بالطبع سيستمر دفع اإلعانات وثائق العالج تتغير فقط في
تحديد المواعيد عبر اإلنترنت
السكن الالمركزي .يمكن
ألولئك الذين ليس لديهم
(https://terminإرسال هذه الوثائق عن
حساب جاري كما كان من
abh.landkreisطريق البريد عند الطلب،
قبل .كما تم إبالغ األشخاص
)mittelachsen.de/
وسيتم إصدار وثائق آخرى
بذلك عن طريق رسالة.
يمكنكم إرسال طلباتكم على شكل
من قبل األخصائيين
الرسالة المرسلة إليهم هي
طلب موعد .يتم إلغاء التواريخ
بمثابة دليل على موعد رسمي االجتماعيين المسؤولين في
المتفق عليها حاليًا بسبب إغالق
السكن المشترك إذا لزم
عاجل إذا كان يجب فحص
المكاتب الحكومية ،إذا لزم األمر،
األمر.
سيتم إرسال المستندات أو الشهادات .األشخاص.
سيحرص الموظفون على أن
تكون المدفوعات قريبة من
أماكن السكن ،ومعظمها في
مرافق اإلقامة نفسها .هنا
أيضًا ،يتم الحرص على
ضمان مراعاة التدابير الوقائية
المناسبة.
يجب التنويه على ان يأتي
شخص واحد فقط من كل
أسرة.
ُ
بعد الطلب عن طريق
طلب من طالبي اللجوء تقديم
بعد االستفسار عبر الهاتف ،سيتم
إرسال تأكيد لصالحية الوثائق منتهية تفاصيل حساباتهم إلى السلطة الهاتف ،سيتم التسليم عن
طريق البريد.
منذ  24آذار  -مارس .إذا لم
الصالحية عن طريق البريد.
يكن لدى األشخاص حساب
ألماني ،فيجب عليهم أوالً
إخطار السلطة.
يتم دفع اإلعانات كالمعتاد.
كل من انتهت مدة صالحية تصريح لدى مكتب الخدمات
االجتماعية خالل أوقات العمل سيتم تقديم الشهادات الطبية
إقامته ،سيحصل على شهادة تمديد
إذا لزم األمر.
العادية ،والمدفوعات أيام
بالبريد صالحة لمدة شهرين.
ولكن يمكن أن يتغير (
الثالثاء والخميس.
للتواصل:
الوضع في أي وقت)
auslaenderbehoerde@landk
asylleistungen@land
reis-zwickau.de
kreis-Zwickau.de
Auskunft Hr. Meyer,
Sachgebietsleiter
Aufenthalt:
سيتلقى األشخاص الذين لديهم
تصاريح إقامة الكترونية طلبًا في
الوقت المناسب قبل انتهاء
الصالحية ،يرجى تعبئة الطلب
وإكماله وإرساله أوالً بالبريد مع
المستندات ذات الصلة .ألخذ
بصمات األصابع ،سيتم االتصال
بشكل منفصل مع مقدم الطلب في
الوقت المناسب .في غضون ذلك،
سيحصل المقدمون على شهادة تؤكد

Auskunft Hr. Braun,
Sachgebiet
& Gestattung
Duldung:

Auskunft Hr.
Braun, Sachgebiet
& Gestattung
Duldung:

تم إبالغ مقدمي الطلبات الذين
يتلقون إعاناتهم نقدًا بالبريد أن
الدفع سيتم في  31مارس و
 20لشهر مارس و  30أبريل
و  20لشهر أبريل في مكتب
األجانب.

عادة ما يتم إرسال شهادات
العالج لطالبي اللجوء عن
طريق البريد .لكن خالل
الوضع الحالي يكفي إجراء
مكالمة أو رسالة قصيرة
عبر البريد اإللكتروني .في
بعض الحاالت ،يتصل
األطباء أيضًا بـمكتب
أألجانب مباشرة ويطلبون
مقد ًما تأكيد تكلفة العالج.

التواصل سيتم عبر البريد
اإللكتروني والهاتف.

لالستفسار حول حقوق األجانب
وقانون اللجوء :أيام اإلثنين
واألربعاء والجمعة من الساعة
 9صبا ًحا حتى الساعة 12
ظهرا .الثالثاء والخميس من
ً
الساعة  9صبا ًحا حتى الساعة
ظهرا
ظهرا ومن الساعة 1
12
ً
ً
حتى الساعة  6مسا ًء
من خالل:
03731 799-3600
لالستفسار حول خدمات طالبي
اللجوء :من اإلثنين إلى الجمعة
من الساعة  9صبا ًحا حتى
الساعة  11صبا ًحا عبر الهاتف:
03731 799-3601

مغلق ،متاح حاليًا فقط عبر
الهاتف وعبر البريد
اإللكتروني.

تفتح نقاط خدمة المواطنين أيام
الثالثاء من  1إلى  6مسا ًء
والخميس من  1إلى  4مسا ًء.

إذا كان من الضروري وحسب
رأي مكتب األجانب إجراء
مقابالت شخصية ،فسيتم
االتصال بالشخص المعني
وسيتم تحديد موعد .خالف ذلك،
فقط عن طريق الهاتف وعبر
البريد اإللكتروني حتى إشعار
آخر .ستُستأنف ساعات العمل
اعتبارا من  20نيسان -
ً
ابريل.2018

استمرار وجود تصريح اإلقامة
االلكتروني.
Auskunft Hr. Braun,
& Sachgebiet Gestattung
Duldung:
سيتلقى جميع األشخاص تأكيدًا
رسميًا عبر البريد بأن الوثيقة منتهية
الصالحية صالحة مبدئيًا حتى 19
أبريل  .2019هذا التأكيد يحمل خت ًما
رسميًا وهو صالح مع المستند منتهي
الصالحية.
LK Leipzig

 -1بالنسبة لتمديد تأشيرة شنغن :
في ضوء قيود السفر الحالية للعديد
من البلدان ،سنقوم  -بقدر ما تبدو
الحقائق معقولة  -تمديد التأشيرة
بشكل غير بيروقراطي .لمعرفة
اإلجراءات ،انظر2
 -2اإلجراءات مع الطلبات بجميع
أنواعها :
من أجل تقليل احتمالية إصابة مقدمي
الطلبات وموظفينا ،تم تعليق ساعات
عمل جميع المكاتب بشكل أساسي
منذ أمس من خالل تعليمات مدير
منطقتنا وإلغاء المقابالت الشخصية.

الشيكات لشهر نيسان  -ابريل لهذا الشهر فقط عن طريق
جاهزة .لذلك ستصدر في  31طلب البريد اإللكتروني /
آذار  -مارس مباشرة في مكان عبر الهاتف ومن ثم
االستالم بشكل شخصي في
السكن أو في المكاتب
المكتب .سيتم توزيع
اعتبارا من أيار -
الحكومية.
ً
شهادات التأمين الصحي
مايو ،سيتم التحويل إلى
للربع القادم من السنة مع
الحساب .لذلك نحث الناس
الشيك.
على تقديم أرقام حساباتهم
المصرفية مسبقًا.

مغلق.
رقم الطوارئ:
0171398403437
يمكن التواصل عبر البريد
اإللكتروني

على وجه التحديد فيما يخص كل
األسئلة المتعلقة بقانون الهجرة ،حيث
ال يزال من الممكن الوصول إلى
الموظفين المختصتين عبر الهاتف
أو البريد اإللكتروني
للحصول على تفاصيل االتصال،
انظر أيضًا الصفحة الرئيسية لـ
LRA
www.landkreisleipzig.de
خالل هذا االتصال ستتم المناقشة مع
الشخص المعني كيفية المضي في
القضايا الفردية .سيتم حاليًا قبول
جميع الطلبات (أيضًا بشكل غير
رسمي) فقط عن طريق البريد أو
البريد اإللكتروني .ومع ذلك ،يجب
على مقدمي الطلبات ان يواصلوا
العمل على طلباتهم ووثائقهم منتهية
الصالحية.
من أجل التجديد المؤقت للوثائق ،فقد
زودتنا وزارة الداخلية بنموذج مؤقت
لالستخدام ،والذي يعلن أن الوضع
الحالي مستمر بشكل مؤقت .بعد ذلك
سوف نرسل هذا إلى مقدمي الطلبات
عن طريق البريد .لقد تم إيقاف طلب
تصاريح اإلقامة اإللكترونية  /وثائق
السفر في الوقت الحالي.
Nordsachsen

جميع المستندات منتهية الصالحية
(تصاريح اإلقامة واإلقامة المؤقتة)
في الفترة من  17آذار -

حدد مكتب الهجرة وحقوق
الهجرة ثالث مواعيد يتم فيها
دفع اإلعانات على الفور .سيتم

لمن يحق لهم االستفادة من
قانون إعانة طالبي اللجوء،
حيث يمكن تقدير العالج

فقط عن طريق الهاتف والبريد
اإللكتروني ،باستثناء المواعيد
الرسمية التي يمكن إثباتها والتي

مارس 2020إلى  17نيسان -
ابريل 2020تعتبر سارية المفعول.
يتم ذلك عن طريق تأكيد سيرسله
مكتب الهجرة في نوردساكسن
لألشخاص المعنيين.

إعالم األشخاص المعنيين
بذلك.

لألشخاص اللذين لديهم
حاالت مرضية سابقة ،سيتم
إرسال شهادة العالج الطبي
عن طريق البريد دون
طلبها.
باإلضافة إلى ذلك ،من
الممكن أيضًا طلب شهادة
عالج طبي بشكل مستقل
عبر الموظفين المسؤولين
عبر الهاتف أو عبر البريد
اإللكتروني .كإجراء وقائي،
نود أن نشير إلى أن الحاالت
الحادة أو الطارئة ال ُمبررة
ستُعالج في المستشفى،
بغض النظر عن شهادة
العالج الطبي الحالية.

ال يمكن تأجيلها.
للتواصل:
https://www.landkreisnordsachsen.de/behoerd
enwegweiser.html?m=ta
sks- detail&id=1299

