
 

  

 

،  Aufenthaltserlaubnis  ،Duldung) اقامت ، تحمل نامه ها ، مجوزها یاجازه ها کیل  د یتمد
Gestattung) - ؟بله؟ و تا یک 

 اجتمایع یایپرداخت مزا
 چگونه؟ - AsylbLGطبق 

 یها نامهیگواه  افتیدر 
 - AsylbLGطبق  درمان  

 چگونه؟
 یساعات کار 

دستورالعمل 
های وزارت 

 داخله

کشور له  داخاسناد به صورت موقت ، وزارت )تمدید(از شهرستانها: "به منظور وسعت  یکی امیپ
آن را از  انیکند. متقاض  اعالم یم د یرا بصورت تمد شما  فعیل تیکه وضعه  را صادر کرد فریم
ون افتیکنند. در یم    افتیپست در  قیطر  وقت به به طور م پاسپورت/  یکیمجوز اقامت الکتر

 . "تدر آمده اس قیحالت تعل

   

Dresden  شد.  د یتمد لیر پآ 20تا  نیتمام عناو 

 که حساب بانیک  کسان  
خود را ندارند ، به صورت 

  یم افتیسود در  ینقد
 کیشود  یم هیکنند. توص

. د یباز کن حساب بانیک

به  ا یمزا افتیدر  یبرا
 برا یصورت نقد

ً
 ی، لطفا
ن تلف قیقرار مالقات از طر 

 . د یثبت نام کن لیمیا ا ی

ا  یافراد مطابق  طیکه شر
AsylbLG  د تکمیل میکننرا 

 مهیتا تحت پوشش ب
 و عکیس ند ت  قرار گ درمان  
 ، دیده اند  هیته ت   ن خود را 
توسط  ماه اپریلاز اول 

وند.  ش ثبت یم درمان   مهیب
را از  درمان   مهیکارت ب

 افتیپست در  قیطر 
در  ی   کرد. همچن  د یخواه

  لیدر تحو  ت  صورت تاخ
 درمان   کارت ، گوایه

 کرد.   د یخواه افتیدر 
  افتیبه در  از یکه ن  کسان  
آنرا دارند ،  درمان   گوایه
پست  قیاز طر نت   
این  کنند.   یم افتیندر 

ماه  31تا  گوایه نامه ها 
خواهند  قابل اعتبار مه 
  بود. 

( و Ausländerbehörde) انیوزارت امور خارجه خارج
بسته هستند.  آپریل 17تا  د یمرکز خوش آمد ی   همچن

 ترت د یجد ی. قرارهاشده استهمه قرارها لغو 
ً
 بیفعال

( المتای)سوز  به بخش اجتمایع ید توان یم شوند.  داده نیم
 sozialleistungen-asyl@dresden.de قیاز طر 

یس پیدا کنید.   دستر
، لطفا مستقیما با کارمند مسوول  در صورت تماس تیلیفن 

در دفتر کارش نبود، لطفا با تان در تماس شوید و اگر او 
 شماره های ذیل در تماس شوید: 

0351/ 4 88 14 41 or 0351/ 4 88 48 72 
 

یسد یبه خاطر داشته باش به ساختمان فقط در  : دستر
 مجاز است. از قبل تعی   شده صورت قرار مالقات 

 

Leipzig 

 

 قیآنها را از طر  شما . ستین بصورت رسیمشود و  صادر یم رسیمت  غ صورتبه  ها اسناد تمام
 کرد.   د یخواه افتیدر  لیمیا ا یپست 

 قانون عمویم: 

 که حساب بانیک  یافراد
 افتیچک در  کیندارند ، 

لطفا آن را در . کنند   یم
 Sparkasseشعبه 

 از طر 
ً
 کیلو تلفن با  قیلطفا

. شما د یخود در تماس باش

را از  درمان   گوایه  کی
 لیمیا ا یپست  قیطر 
کرد. در   د یخواه افتیدر 

یس  Duldungاقامت ) اجازه ا یدارندگان تحمل  یبرا دستر
oder Aufenthaltsgestattung :)  

asyl@leipzg.de / 0341 126 86 32 



https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-
de/Stadt/01.1_Geschaeftsbereich_OBM/12_Ref_Kommunikation/News/2
020/20200323-Allgemeinverfugung-Vollzug-des-Aufenthaltsgesetzes-
AufenthG-und-des-Asylgesetzes-AsylG-Ma-nahmen-anlasslich-der-Corona-
Pandemie.pdf 

 

ی: دولدونگ ها، اجازت نامه اقامت )   ,Duldungenنتیجه گت 
Aufenthaltsgestattungen und Aufenthaltserlaubnisse  لیپر آ 19تا  ( از همی   حاال 

 خواهند بود.  قابل اعتبار 

بصورت نقدی بدست 
 بیاورید. 

صورت لزوم ، پزشکان 
 یممکن است مستق

ً
به  ما

مراجعه   بخش اجتمایع
  افتیدر  کرده و گوایه

 کنند. 

 

وط  گوایه  ا یمجوز اقامت  یکه دارا  یافراد یبرا مشر
 Aufenthaltserlaubnis oder)هستند

Fiktionsbescheinigung :) 

: aar@leipzig.de  

0341 123 3294 

0341 123 33 42 

0341 123 32 98 

0341 123 32 70 

ون افتیسواالت مربوط به در   ر یسا و  یکیمجوز اقامت الکتر
 یسواالت مربوط به نامه ها ی   مدارک و همچن

 (: Verpflichtungserklärung)تعهد
 ::verpflichtungserklaerung@leipzig.de / 

0341 123 32 55 

 :  زا یسؤاالت مربوط به و 

einreise@leipzig.de 

0341 123 32 55 

سواالت مربوط به 
 einbuergerung@leipzig.de / 0341: یشهروند

123 86 30 

Chemnitz (دیطبق دستورالعمل وزارت کشور )به باال مراجعه کن 
 برا  یافراد

ً
ع جم یکه قبال

 دفتر  با  یکارت نقد  یآور 
قرار مالقات  رفاه اجتمایع

 از طر 
ً
تلفن با  قیلطفا

در تماس  بخش اجتمایع

ه ببه ادارات شهر  لیمیا ا یتلفن  قیممکن است از طر 
-auslaenderbehoerde@stadt: تماس شوید 

chemnitz.de / 0371 488 3371  
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دارند ، آن را در قرار 
 (Termin)مالقات

 ر یکنند. سا  یم افتیدر 
به  تلفن قیاز طر  د یافراد با

 تسیکم  اداره اجتمایع
-0371کنندمراجعه  

4885518 or EMail 
sozialamt.asylblg@st

adt-chemnitz.de 

 

 4885518-0371دیباش
or EMail 

sozialamt.asylblg@st
adt-chemnitz.de 

 

Görlitz 
از  نیز گیجا اسناد  کیدرخواست خود را ارائه دهند و طبق دستورالعمل وزارت کشور  د یافراد با

 (. دیکنند )به باال مراجعه کن  یم افتیپست در  قیطر 

 30 خی    پول نقد در تار 
 داده یم لیمارس تحو 

که در طول   شود. کسان  
حضور  مالقات رسیم

ندارند ، ممکن است بنا به 
  افتیدرخواست ، کوپن در 
 قیکنند. کوپن ها از طر 

 شوند.  پست ارسال یم

از  درمان   یها نامهیگواه
 مددکاران اجتمایع قیطر 
روش   نیا شود.  یم عی    توز 
 . ماست کیل

 برا
ً
به  لیمیا کیقرار مالقات ،  بیترت یلطفا

terminvergabe-abh@kreis-gr.de  د یسیبنو . 

Bautzen 

 

 افتیپست در  قیرا از طر  اسناد خواهد شد. شما  د یتمد لیر پآ 17در حال حاض  تا   همه مدارک
 . (بودن ادامه اقامت قانون   گوایه  افتیدر )کرد  د یخواه

که بدون   کسان    یبرا
 هستند پول حساب بانیک

) پرداخت ستگاهیدر ا
Kassenautomat ) 

 دریافت خواهید کرد. 

)کمپ مديران اردوگاهها 
به ترتيب مددكاران ها( 

اجتمایعي گوایهي هاي خالي 
را دريافت كردند كه در 

صورت نياز یمي توان توزي    ع  
كرد. در صورت لزوم 

 میپزشکان تصم تداوی،
 خواهند گرفت. 

 است.  لیتعط لیر پآ 17تا 

Sächsische 
Schweiz/ 

OE 

 
را از طریق پست دریافت  Büvaشده اند ، به اصطالح  منقض   اسناد اقامت شانکه   یافراد

 ترتقابل اعتبار میباشد چند هفته  یبرا که ،   میکنند 
ً
 شود.  اده یمد بی. پس از آن ، قرارها مجددا

 از طر 
ً
 قیلطفا

asyl@landratsamt-
pirna.de با  اللخصوص
03501  /515-4290 
 . د یت  تماس بگ

 به ترت
ً
ره با شما بیلطفا

از  4290 515 03501
 قیطر 

asyl@landratsamt-
pirna.de  در تماس

 . مددکاران اجتمایعد یباش
 ها  نامهیممکن است گواه

 کنند.   عی    توز  ت   را ن

 است.  لیتعط لیپر آ 17ادارات تا  هیکل



Meißen 
مدید ت / آغاز ماه مه  لیر پآ انیاسناد تا پا درین که  أورده باشد بدست را  اسنادها  د یهمه افراد با
 شده باشد. 

افراد بدون حساب 
ا ر  ،باید حساب بانیکبانیک

 که نیم  باز کنند. کسان  
کوپن   یتوانند، کاالها

 کرد.   د یخواه افتیدر 

مه به ه پزشیک یها گوایه
.  شده باشد  عی    توز 

 یها نامهیگواه
ن ممک متخصصان پزشیک

است پس از درخواست از 
 تلفن صادر شود.  قیطر 

 از طر 
ً
: د یبا ما در تماس باش لیمیا قیلطفا

auslaenderamt@kreis-meissen.de 

Mittelsachs
en 

 : د یاستفاده کن نیلطفا از ابزار آنال 

mittelsachsen.de/)-abh.landkreis-https://termin  

. در صورت پاسخ داده میشود درخواست  برای اما  د ت  گ  صورت نیم (Termin)قرار مالقات ها

 شوند.  پست ارسال یم قیلزوم ، اسناد از طر 

به بخش  د یمردم با
بروند. اسناد با  اجتمایع

افراد  یاطالعات برا
داده ارسال  دهید بیآس

 انهت  شگیاقدامات پ. شدند 
اداره انجام شد.  نیتوسط ا

پول نقد  افتیدر  یبرا
هر  از نفر  کیفقط 

 مراجعه کند.  د یخانواده با

که در آپارتمان ها   یافراد
 
 

 قیکنند از طر   یم زندیک
 درمان   پست گوایه

که   کنند. کسان    یم افتیدر 
 )کمپ ها( در اردوگاه ها 

 قیهستند ، آنها را از طر 
 افتیدر  مددکاران اجتمایع

 کنند.   یم

 

سواالت مربوط قوانی   خارجی ها/پناهنده درخواست  
 کننده: 

 ۱۲تا  ۹دوشنبه، چهارشنبه و جمعه، از ساعت روزهای 
 ظهر

ظهر و  ۱۲ال  ۹روزهای سه شنبه و پنج شنبه، از ساعت 
 ۱۸:۰۰ال  ۱۳:۰۰

 3600-799 03731 شماره تماس: 

 
 : AsylbLG،  اجتمایع یایسؤاالت مربوط به مزا

 صبح ۱۱تا  ۹روزهای دوشنبه ال جمعه، از ساعت 

 3601-799 03731 شماره تماس: 

Erzgebirge   شوند.  پست ارسال یم قی، اسناد از طر  پس از درخواست تلفن 

مردم از اداره اجتمایع 
ا تتقاضا به عمل یم اورد 

ند. باز کن حساب بانیک کی
 تسین ر یامکان پذ نیاگر ا

 
ً
اکنون به همی   ، لطفا

خود به  بخش اجتمایع
 . تماس شوید 

 قیپس از درخواست از طر 
پست  قیتلفن ، از طر 

 شود.  ارسال یم

 از طر 
ً
 شویدس تما به لیمیا ا یتلفن  قیبسته است ، لطفا

erz.de-asyl@kreis 

+49 3733 831-0 

Zwickau 

  یم افتیدر تاری    خ تمدید شان را پست  قیاز طر  دهید بی، افراد آس در صورت وجود سند منقض  
 به مدت دو ماه اعتبار دارداین اسناد کنند. 

پول نقد هر سه شنبه و 
 ود. ش پنجشنبه پرداخت یم

به  پزشیک یها نامهیگواه
 یم عی    روش معمول توز 

 شود. 

 طریق ایمیل به تماس شوید: لطفا از 

https://termin-abh.landkreis-mittelsachsen.de/
mailto:asyl@kreis-erz.de


 شماره تماس

 . auslaenderbehoerde@landkreis-zwickau.de 

zwickau.de -sozialamt@landkreis 

 

Vogtland 

ون یافراد دارا  آن را پر کرده  یم افتیقبل از انقضا فرم در  یکیاجازه اقامت الکتر
ً
و آن را از  کنند. لطفا

را  عیلکه صحت سند فخواهد کرد   افتیرا در  ني ، مردم فرمها انیم نی. در اد یپست ارسال کن قیطر 
 کند. یم   د ییتأ

 د ییرا تأ رسیمت  سند غ کی( را دارند ، Gestattung ا ی Duldungاجازه ) ا یکه نامه تحمل   کسان  
   شود.  پست ارسال یم قینامه از طر  نی. ایم باشد  د ییرا تأ 2020 لیر پآ 19کنند که اعتبار تا   یم

 31 خی    تار  پول نقد در 
مارس پرداخت شده است. 

 30 یقرار مالقات بعد
 است.  لیر پآ

براون ،  یاطالعات آقا
موضوع منطقه اجازه و 

 تحمل: 

از  درمان   یها نامهیگواه
 پست ارسال یم قیطر 

ن تلف قیشوند. لطفا از طر 
. د یسفارش ده لیمیا ا ی

پزشکان ممکن است 
 یمستق

ً
 به بخش خارجی  ما

  .ها مراجعه کنند

 با  خارجی ها ، بخش  به مالقات شخض از یصورت ندر 
د  خواه بیترت کنند و جلسانر   شخص تماس برقرار یم

برای سواالت بیشتر میتوانید از طریق تیلیفون ویا . کرد 
 .ایمیل به تماس شوید

LK Leipzig 

 

 به وب سا د ی. اگر شک دار د یتلفن برس ا ی لیمیا قیاز طر  وکیل ها  هیممکن است به کل
ً
 تی، لطفا

www.landkreisleipzig.de د یمراجعه کن .  
 

 شود.  ، تماسها ارسال یم در صورت مشاغل خانیک

 ! د یآن را درخواست کن د ی، با انقضا اسناد در صورت وجود 

رسیم از طرف وزارت داخله ارسال خواهد شد .   تمدید اقامت ها تحت اسناد غت 

  

مارس  31کوپن ها در 
داده شدند. از مردم  لیتحو 

 کیشود  خواسته یم
 باز کنند.  حساب بانیک

 از طر 
ً
 ا ی لیمیا قیلطفا

 . د یتلفن با ما در تماس باش
 د یتوان ها را یم نامهیگواه
دیپارتمنت یا دفتر در 

ر . دد یکن  افتیدر  مربوطه
صورت پرداخت پول نقد ،  

سه ماهه  یها نامهیگواه
 داده یم لیتحو  یبعد
 شود. 

  1713 984 03437شماره تماس عاجل: 

Nordsachse
n 

شده اند )اجازه اقامت ، تحمل نامه ، مجوزها  منقض   لیآور  17که تا   یاسناد هیکل
(Aufenthaltserlaubnis  ،Duldung  ،Gestattungتمد ))سند  کیشوند و  یم د ی
 شود.  پست ارسال یم قیاز طر  رسیمت  غ

پرداخت پول نقدی در 
 داده شده،جلسات ترتیب 
. افراد داده خواهد شد 

از قبل مطلع  دهید بیآس
 شوند.  یم

 

 به    یافراد
ً
که معموال

دارند ،  از ین درمان   گوایه
به درخواست  از یبدون ن

پست  قیآن ، از طر 
در  کنند.   یم افتیدر 

 مورد  صورت داشیر  گوایه
  گر یدر موارد د از ین

ً
، لطفا

ا ب لیمیا ا یتلفن  قیاز طر 
مسئول خود در  وکیل

پزشکان  . د یتماس باش

 از طر 
ً
ت . اطالعاد یدر تماس باش لیمیا ا یتلفن  قیلطفا

 :کرد  د یخواه دا یپ نجا یتماس را در ا
-https://www.landkreis

nordsachsen.de/behoerdenwegweiser.html?
detail&id=1299-m=tasks 
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درخواست   ت   ممکن است ن
  کنند. 

 

بدون مجوز  واقعات عاجل
تحت درمان قرار خواهند  

  گرفت. 

 

 


