کاري ساعتونه

د  AsylbLGد درملن
سندونه ترالسه کړئ -
څنګه؟

د  AsylbLGټولنیې ګن
تادیه کړئ  -څنګه؟

عموم تمدید  ،د زغم لیکونه  ،جوازونه ( ،Aufenthaltserlaubnes
د استوګن جوازونو
ي
 - )Gestattung ،Duldungهو؟ او تر کله؟
خیه
د یوه ښار پیغام" :د
موقن (اسنادو) اسنادو پراخولو لپاره  ،د کورنیو چارو وزارت یوه فورمه ر
ي
.
تونک به يی د پوسن له الرې
ښ
غو
اعالنوي
ه
ګ
تو
په
توسع
د
حالت
اوسن
کړې رچ ستاسو
ي
ترالسه کړي .پاسپورت په موقت ډول ځنډول شوی دی" .

د بهرنیو چارو وزارت ( )Ausländerbehördeاو
صح
هغه خلک رچ د
ي
ل
ړ
ت
ې
پور
همدارنګه د ښه راغالست مرکز د اپریل تر 17
بیم ترالسه کولو لپاره د
دي
نه
اوس
کیي .ټول ټاکن لغوه شوې دي .نوې ګماری
 AsylbLGمطابق رسایط
شوي .تاسو کول ئ
sozialleistungenشد
پوره کوي او عکس يی
الرسش
ته
برچ
ې
ی
ولن
ټ
ې
الر
له
asyl@dresden.de
اخیسن د اپریل له  1څخه
ئ
وموم.
د روغتیا بیم رسه راجسی
کیي .تاسو به د پوسټ له
که غواړی تیلیفوی اړیکه تینګه کړی ،
مهربای وکړئ خپل الرې د روغتیا بیم کارت
ي
مسؤل کارمند رسه مستقیم اړیکه ونی ئ
س  ،او که هغه په ترالسه کړئ .که کارت
خپل دفی ک نه وي  ،نو
طن
ي
مهربای وکړئ الندې شمیو رسه وځنډیږي نو تاسو به ي
اړیکه ونی ئ
س:
سند ترالسه کړئ.
 41 14 88 4/0351یا 72 48 88 4/0351

ش اجازه یوازې هغه وخت
په یاد ولرئ :ودای ته د الرس ي
ورکول کیي رچ تاسو دمخه وخت ټاکیل وي.
د هستوګن یا د استوګن جوازونو لرونکو ته الرسش
(:)Duldung oder Aufenthaltsgestattung
asyl@leipzg.de / 0341 126 86 32

بانک
هغه څوک رچ ي
حساب نه لري د نغدي
ګن ترالسه کوي.
سپارښتنه کیي رچ تاسو د
بانک حساب پرانیئ .د
ي
ټول رسلیکونه د اپریل تر  20پورې غزول شوي
نغدي ګټو ترالسه کولو
مهربای وکړئ د
لپاره ،
ي
تلیفون یا بریښنالیک له
صح سند الرې د ګماری له الرې
هغه څوک رچ
ي
ته اړتیا لري هم دا د پوسن راجسی ئ
ش.
له الرې ترالسه کوي .دا
سندونه به د م تر 31
پورې اعتبار ولري.

مهربای وکړئ د تلیفون له
ي
الرې خپل وکیل رسه اړیکه
ونی ئ
س .تاسو به د پوسټ
طن
یا بریښنالیک له الرې ي
سند ترالسه کړئ .که اړتیا
وي  ،نو ډاکیان ممکن په
مستقیم ډول ټولنی ریاست
ش او سند د دتاش
ته الړ ي
لپاره ترالسه کړي.

رسم ندي .تاسو به دا د میل یا بریښنالیک له الرې
رسم ډول صادریږي او
ټول اسناد په غی
ي
ي
ترالسه کړئ.

د کورنیو چارو
وزارت الرښود

Dresden

بانک
هغه خلک رچ ي
حساب نه لري چیک
ترالسه کوي.
عموم قانون:
مهربای وکړئ
ي
ي
Leipzig
دا په نغدي توګه په
سSparkasse
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzigسپارکسی ي
ترالسه کړئ.
de/Stadt/01.1_Geschaeftsbereich_OBM/12_Ref_Kommunikation/News/2
020/20200323-Allgemeinverfugung-Vollzug-des-Aufenthaltsgesetzes-

د هغه خلکو لپاره رچ د استوګن جواز یا مشوط سند لري
( Aufenthaltserlaubnis oder
:)Fiktionsbescheinigung

AufenthG-und-des-Asylgesetzes-AsylG-Ma-nahmen-anlasslich-der-CoronaPandemie.pdf

: aar@leipzig.de
0341 123 3294

نتیجه گیی :دولدونگ ها ،پایله :د استوګن جواز Duldungen, ( .
 ) Aufenthaltsgestattungen und Aufenthaltserlaubnisseبه د اپریل تر  19پورې د
اعتبار وړ وي.

0341 123 33 42
0341 123 32 98
0341 123 32 70
د بریښنا يی استوګن جواز ترالسه کولو او نورو اسنادو په اړه
پوښتن او د ژمنتیا لیکونو په اړه پوښتن
(:)Verpflichtungserklärung
verpflichtungserklaerung@leipzig.de / ::
0341 123 32 55
د ویزې پوښتن:
einreise@leipzig.de
0341 123 32 55
د ښاریانو پوښتنeinbuergerung@leipzig.de / :
0341 123 86 30
تاسو کول ئ
ش د تلیفون یا بریښنالیک له الرې د ښار
دفیونو رسه اړیکه
ونی ئ
سauslaenderbehoerde@stadt-:
chemnitz.de / 0371 488 3371

مهربای وکړئ د تلیفون له هغه خلک رچ دمخه د
ي
نقدی کارت راټولولو لپاره د
الرې ټولنیې برچ رسه
اړیکه ونی ئ
ټولنیې هوساین دفی رسه
س
ناسته درلوده دوی به يی په د کورنیو چارو وزارت د الرښوونو رسه سم (پورته وګورئ)
0371-4885518 or
یوه ناسته (ټرمی) ک
EMail
 sozialamt.asylblg@stترالسه کړي .نور خلک
باید د تلیفون له الرې د
adt-chemnitz.de

Chemnitz

کیمنیی ټولنی خدمت ته
ووه
زنګ
ي
0371-4885518 or
EMail
sozialamt.asylblg@st
adt-chemnitz.de

مهربای وکړئ د لیدو وخت تیولو لپاره
ي
 terminvergabe-abh@kreis-gr.deته بریښنالیک
واستوئ.

نغدي به د مارچ په  30مه
ش .هغه څوک رچ
د روغتیا سندونه د ټولنیو ورکړل ي
رسم لیدی پرمهال
د
ي
کارمندانو له الرې توزی ع
ناسن میل آرډر سند ترالسه کړي (پورته وګورئ).
ی
ا
ځ
د
او
وسپاري
ک
ی
تنل
ښ
غو
خپل
د
ی
با
اد
ر
اف
د
ممکن
وي
نه
حاض
ي
عموم
شوي .دا زموږ
ي
غوښتن پرمهال کوپن
چلند دی.
ترالسه کړي .کوپنونه
استول شوي

دا د اپریل تر  17پورې تړل شوی دی.

د کمپ مدیرانو د ټولنی
خال اسناد د هغو کسانو لپاره رچ
کارمندانو څخه ي
ترالسه کړل  ،کوم ر
بانک حساب نه لري تاسو
د
چ
ي
ش .تاسو به اسناد د پوسن له الرې ترالسه کړئ
ټول اسناد به اوس د اپریل تر  17پورې تجدید ي
Bautzen
اړتیا په صورت ک توزی ع به د تاد يی سټیشن
(د استوګن د دوام قانونیت سند ترالسه کړئ).
( )Kassenautomatک
ش .که چیې
کیدی ي
پیس ترالسه کړئ.
درملن ته اړتیا وي  ،نو
ډاکیان به پریکړه وکړي.

ټول دفیونه د اپریل تر  17پورې تړ يل وي.

مهربای وکړئ په 03501
ي
مهربای وکړئ د
رسه
 4290 515په ترتیب
ي
asyl@landratsamt- asyl@landratsamtهغه خلک رچ د خپل استوګن سندونه يی ختم کړي د پوسټ له الرې نامتو باوا Büvaترالسه
 pirna.deله الرې
 pirna.deرسه اړیکه
کوي  ،کوم رچ د څو اونیو لپاره اعتبار لري .بیا وروسته  ،ګماری (تیمی) بیا تررسه کیي.
ونی ئ
 4290-515 / 03501ته
س .ټولنی کارګران
ئ
ووه.
ممکن سندونه هم توزی ع زنګ
کړي.

مهربای وکړئ موږ رسه د بریښنالیک له الرې اړیکه
ي
ونی ئ
سauslaenderamt@kreis-meissen.de:

طن سندونه
ټولو ته ي
.
طن
وویشل شول د ي
متخصصینو تصدیق
ممکن د تلیفون له الرې
ش.
غوښتن رسه صادر ي

هر څوک رچ د بانک
بانک
حساب نه لري باید ي
حساب پرانیي .هغه
نس کول  ،د
څوک رچ ي
توک ترالسه کړي.
کوپن ي

ټول خلک باید داش اسناد ترالسه کړي رچ د اپرېل تر پایه  /د م میاشن په پیل ک نوي شوي
وي.

Görlitz

Sächsische
Schweiz/
OE

Meißen

تونک پوښتن:
ي
بهری قانون  /د کډوال غوښ ي
دوشنبه  ،چهارشنبه او جمع د سهار له  ۹څخه تر ۱۲
بجو پورې
سه شنبه او پنجشنبه د سهار له  9څخه تر  ۱۲او د
 ۱۳:۰۰تر  ۱۸:۰۰بجو پوری
یک شمیه03731 799-3600:
د اړ ي
د ټولنیې ګن پوښتن :AsylbLG ،

هغه خلک رچ په
اپارتمانونو ک اوسیي د
پوسټ له الرې سند
ترالسه کوي .هغوی په
کمپونو ک دا د ټولنیو
کارمندانو له الرې ترالسه
کوي.

دوشنبه تر جمعه ،د سهار  ۹بح تر  ۱۱بجو پوری

خلک اړتیا لري ټولنی
ش .د
سکتور ته الړ ي
معلوماتو رسه اسناد ټپيانو
ته لیل شوي .د دې
ریاست لخوا مخنیوي
تدابی نیول شوي وو .د
هرې کوری یوازې یو غړی
باید نغدي غوښتن ته
اش.
ر ي

مهربای وکړئ آنالین وسیله وکاروئ:
ي
)https://termin-abh.landkreis-mittelsachsen.de/

Mittelsachs
en

هیڅ ناسن (تیمی) نشته  ،مګر دوی د غوښتن پراساس ځواب کیي .که اړتیا وي  ،اسناد به د
پوست له الرې لیل کیي.

د اړیک شمیه03731 799-3601:
مهربای وکړئ د تلیفون یا بریښنالیک له الرې
تړل شوی ،
ي
اړیکه ونیسئ
asyl@kreis-erz.de
+49 3733 831-0

د تلیفون په واسطه
غوښتنه باندې  ،دا به د
پوسن لخوا لیل کیي.

ټولنی دفی له خلکو
بانک حساب
غوښ ين رچ ي
خالص کړي .که دا امکان
د تلیفون غوښتنه وروسته ،اسناد د پوسټ له الرې لیل کیي.
مهربای وکړئ همدا
نلري ،
ي
اوس خپل ټولنی خدمت
رسه اړیکه ونی ئ
س.
که چیې سند پای ته ورسیي  ،اغیمن شوي خلک به د پوسن لخوا تمدید ترالسه کړي .دا
سندونه د دوه میاشتو لپاره د اعتبار وړ دي

مهربای وکړئ د بریښنالیک له الرې اړیکه ونی ئ
س:
ي

sozialamt@landkreis-zwickau.de

Erzgebirge

طن سندونه د معمول په نغدي هره سه شنبه او
ي
پنجشنبه ورکول کیي.
توګه توزی ع کیي.

د اړیک الر:

Zwickau

auslaenderbehoerde@landkreis-zwickau.de.
لرونک اشخاص به د پای نین دمخه یوه فورمه ترالسه کړي.
اغیل براون معلومات ،
مهربای
د بریښنا يی اوسیدو اجازه
دښ ي
ي
ي
که تاسو اړتیا لرئ په شخص توګه مالقات وکړئ  ،بهری د اجازې ساحه:
وکړئ دا ډک کړئ او د پوسن له الرې يی واستوئ .په ورته وخت ک  ،خلک به داش فورم ترالسه
ي
نغدي د مارچ په  31ورکړل
اوسن سند تاییدوي.
کړي رچ
س او غونډې تنظیم کړي.
کارمندان به تاسو رسه اړیکه ونی
ي
ي
.
Vogtland
شوې راتلونک ناسته د
د نورو پوښتنو لپاره تاسو کول ئ
ش له موږ رسه د تلیفون یا طن سندونه د پوست له
اپریل  30ده.
بریښنالیک له الرې اړیکه ونی ئ
.
س.
ي
کی
لیګدول
الری
ر
رسم سند تصویب کوي
ی
غ
د
)
Gestattung
ا
ی
ګ
ن
ډ
(دول
لري
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ی
ل
ې
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ا
ی
زغم
د
چ
ی
هغو
ي
رچ د  2020کال د اپریل  1920پورې اعتبار لری .دا لیک به د پوسن لخوا لیل کیي.

مهربای وکړئ د تلیفون یا
ي
بریښنالیک له الرې
غوښتنه وکړئ .ډاکیان
ممکن مستقیم بهری
څانک ته مراجعه وکړي.

د اړیک بیی شمیه03437 984 1713 :

مهربای وکړئ موږ رسه د
ي
بریښنالیک یا تلیفون له
الرې اړیکه ونی ئ
س .سندونه
ستاسو د څانک یا دفی
ش.
څخه ترالسه کیدی ي
که تاسو نغدي پیس
اتلونک درې
ورکړئ  ،نو ر
ي
اشتن سندونه به ورکړل
می
ي
ش.
ي

هغه خلک رچ معموال
طن سند ته اړتیا لري پرته
ي
له دې رچ غوښتنه يی
وکړي د میل له الرې
ترالسه کوي .که تاسو په
مهربای وکړئ د تلیفون یا بریښنالیک له الرې اړیکه
ي
ئ
ونی ئ
.
الزم تصدیق
ک
چارو
نورو
:
وموم
معلومات
کو
ی
ړ
ا
د
دلته
به
تاسو
س
ي
مهربای وکړئ د
ولرئ ،
https://www.landkreisي
? nordsachsen.de/behoerdenwegweiser.htmlتلیفون یا بریښنالیک له
الرې خپل مسؤل وکیل
m=tasks-detail&id=1299
رسه اړیکه ونی ئ
س .ډاکیان
ش.
هم غوښتنه کول ي
د اضطراري قضیو درملنه
پرته دکوم اسنادو څخه
کیي.

مهربای
س .که په شک ک وي  ،نو
ي
کوپون د مارچ په  31مه ټول وکیالن ممکن د بریښنالیک یا تلیفون له الرې اړیکه ونی ي
استول شوي وو .له خلکو وکړئ  www.landkreisleipzig.deوګورئ .د کور سوداګرۍ په حالت ک  ،زنګونه لیل کیي.
LK Leipzig
غوښتنه کیي رچ د بانک
حساب خالص کړي.
رش  ،تاسو باید غوښتنه يی وکړئ!
ته
ی
پا
اسناد
که
ي
ش.
د غی
رسم اسنادو الندې د استوګن غزول به د کورنیو چارو وزارت لخوا واستول ي
ي

د نغدي تادیاتو تادیه به په
هغه غونډو ک رچ تنظیم ټول اسناد رچ د اپریل تر  17پورې پای ته رسیي (د استوګن جواز  ،تحمل  ،جوازونه
رسم سند د
ش .ټ ر ين (  ))Gestatung ،Duldung ،Aufenthaltserlaubnesنوي کیي او یو غی
ي
شوې وي ورکړل ي
پوست له طریقه لیل کیي.
شوي خلک دمخه خی
شوي.

Nordsachse
n

