حقي في البقاء

كيف يمكنني الحصول على الجنسية
الألمانية؟
عادة يمكن أن تتقدم بعد مضي  8سنوات (وفي
حالات معينة بعد  3أو  6سنوات) من الإقامة

القانونية في ألمانيا ،بطلب الحصول على الجنسية الألمانية.

من المهم جدا ً أن تفكر في وقت

مبكر قدر الإمكان في فرص بقائك.

شرح مبسط.

لا تتردد أبدا ً في مراجعة
أحد مراكز الاستشارة.

www.einfachmeinrecht.awo.org
www.einfachmeinrecht.awo.org
Ar

كيف يمكنني البقاء في ألمانيا؟

ما هي الشروط التي يجب علي تحقيقها؟

هنالك إمكانيات عديدة للبقاء في ألمانيا ،على سبيل المثال من

هذا الأمر مرهون بالسبب الذي يدفعك للمجئ إلى ألمانيا،

بالمدرسة أو من أجل العيش مع شر يك الحياة أو الأطفال.

مثلاً ،عليك إثبات أن لديك مالا ً يغطي نفقاتك طيلة فترة

أجل العمل أو الدراسة أو تعلم اللغة الألمانية أو الالتحاق

وبالمدة التي ترغب في قضائها في ألمانيا ،وأيضا ً ببلدك الأصلي.
الإقامة في ألمانيا ،وأنك ستغادرها بعد انقضاء مدة تأشيرة الس

ما هي الإمكانيات الأخرى المتاحة للبقاء في
ألمانيا؟
بإمكانك التمتع بالحماية والبقاء في ألمانيا ،بسبب الملاحقة أو لأسباب

إنسانية .تتم دراسة هذا الأمر في إطار إجراءات طلب اللجوء.

إذا تمت الموافقة على طلب اللجوء ،تحصل على تصريح إقامة.
في حال تم رفض طلب اللجوء ،فمن المحتمل أن تُمنع من
دخول دول منطقة الشنغن لفترة من الزمن .لذا ،من

المهم جدا ً مراجعة مركز استشارة قبل تقديم طلب اللجوء.

كيف يمكنني دخول ألمانيا؟

كيف أحصل على تصريح إقامة؟

VISUM

إذا أردت المجيء إلى ألمانيا فأنت على الأغلب بحاجة إلى

يجب عليك التقدم بطلب إقامة لدى دائر ة شؤون

الأجانب .في بادئ الأمر يتم منح جميع تصاريح الإقامة

لفترة محددة من الزمن .ولتمديد التصريح يتوجب عليك

تأشيرة سفر ،و يجب تقديم طلب للحصول عليها من السفارة

أن تثبت مجددا ً أنك لاتزال مستوفيا ً للشروط المطلوبة.

الألمانية في بلدك .منح تأشيرة الدخول يرتبط بعوامل مختلفة.

كيف أحصل على تصريح الإقامة الدائمة؟
هل يمكنني البقاء في ألمانيا بدون تأشيرة سفر
سار ية المفعول؟
في حال دخولك إلى ألمانيا بدون تأشيرة سفر سار ية المفعول ،ورغبتك

في البقاء هنا بشكل دائم ،عليك إتمام إجراءات الحصول على تأشيرة سفر.

للحصول على تصريح الإقامة الدائمة يجب عادة ً أن تقيم
في ألمانيا وتعمل فيها بشكل قانوني مدة  5سنوات.

و�لكن هناك استثناءات للاجئين والأزواج والطلاب.
إن كنت تحمل تصريح إقامة دائمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي
الأخرى ،يمكنك الحصول على تصريح إقامة دائمة في ألمانيا أيضاً.

