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 چطور می توانم شهروندی جرمنی را
کسب نمایم؟

 منحیث یک قانون، شما می توانید پس از اقامت دوامدار

 در جرمنی بمدت 8 سال )تحت شرایط خاص همچنین بعد

                                                             از 3 یا 6 سال( درخواست شهروندی جرمنی را نمایید.
 بسیار مهم است که معلومات اولیه بمنظور تکمیل چگونگی

                 شرایط بدست آوردن عنوان اقامت را جمع آوری نمایید.

 مطمئنا با یک شعبه مشوره دهی
جهت آماده شدن به ارتباط شوید

 www.einfachmeinrecht.awo.org 
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 حق من برای
  اقامت

 به عبارات ساده 



 آیا میتوانم بدون ویزای معتبر در جرمنی اقامت
نمایم؟

 چه امکانات دیگری برای اقامت در جرمنی
وجود دارد؟

 اگر شما بدون ویزای معتبر وارد جرمنی شده اید و می

 خواهید بصورت نامحدود اقامت کنید، در حالت عادی،

                                                                        شما باید تمامی پروسه درخواست ویزرا را مجددا شروع نمایید.

 شما همچنین می توانید در جستجوی حمایت باشید و بدلیل 

 آزار و اذیت، یا به دلایل بشردوستانه اقامت نمایید. این دلایل

 در اثنای پروسیجر پناهندگی بررسی می شود. اگر درخواست

یافت می کنید.                                                                              پناهندگی پذیرفته شود، شما یک عنوان اقامت در

 چطور می توانم عنوان اقامت را بدست
بیاورم؟

 شما باید درخواست برای عنوان اقامت را در اداره

 امور خارجی انجام دهید. تمام عناوین اقامت دارای

 تاریخ انقضا می باشد. شما باید ثابت کنید و مجددا

                                                                                            ثابت کنید که همچنان شرایط را مکمل می کنید.

 اگر درخواست رد شود، امکان دارد که شما برای یک مدت

 زمان مشخص از ورود به منطقه شنگن منع شوید. بنابراین، بسیار

 مهم است که قبل از تهیه درخواست پناهندگی مشوره بگیرید.

 چطور می توانم عنوان اقامت نامحدود
بدست آورم؟

 بمنظور کسب عنوان اقامت نامحدود، شما در مجموع حداقل 5

 سال باید بصورت قانونی در جرمنی زندگی و کار کنید. بعضی

                                                                                 اوقات اسثناآتی برای پناهندگان، همسران یا محصلین وجود دارد.

 اگر شما مجوز اقامت نامحدود را در کشور دیگری از اتحادیه اروپا

  دارید، می توانید عنوان اقامت نامحدود را در جرمنی کسب کنید.

VISUM

چگونه می توانم وارد جرمنی شوم؟

چه شرایطی را باید تکمیل نمایم؟

 اگر می خواهید وارد جرمنی شوید، شما اساسا نیاز به ویزا دارید،

 که باید در سفارت جرمنی در کشور اصلی خودتان درخواست

 بدهید. اینکه شما ویزا بدست آورید بستگی به عوامل مختلف دارد.

 بستگی به این دارد که چرا شما به جرمنی می آیید، چه

 مدت قصد دارید بمانید و از کدام کشور می آیید. برای

 مثال شما باید ثابت کنید پول کافی برای زنده ماندن را

                                                                                  دارید و کشور را پس از انقضای ویزا ترک خواهید کرد.

 چگونه می توانم در جرمنی اقامت نمایم؟

 دلایل مختلفی برای اقامت در جرمنی وجود دارد

 بعنوان مثال برای کار یا تحصیل، برای آموختن جرمنی

                                                                         یا رفتن به مکتب یا برای زندگی با همسر یا اطفال.


