التسسمسسبسسبلا س ل ل سسبلت س س سسبل ل ل D u l d u n g -
اتعالل/لاتمأهيللاتاهنيلتألشخبصلاتحبصلينلعلىلاتمببا ل بت ب لل
هللمرغبلفيلاتعال؟لأملمريدلمأهيالًلاهنيب؟لبنخ ركل ابلياكنكلفعلهلاعلحصوتكلعلىل
وضعلاتمببا ل بت ب لDuldung.

ابلهولاتمببا ل بت ب لDuldung؟ل

الليعم رلاتمببا ل بت ب ل )(Duldungلمصري لإقباة.
مع حصولك على التسامح بالبقاء ) ،(Duldungتظل ملز ًما بمممدما ال المبملم ،
ولكن اعهبلالليزالل إاكبنكلات ب لاؤقمبٌلفيلأتابنيب .يمكن منح التسامح بالبقاء
) (Duldungenألسمبمام ممفمتملمتم  .تمنمتمتما صمبحميم المتمسماممح بمالمبمقمماء
) (Duldungعن ما تدا ا ألمانيا.
مع الحصول على التسامح بالبقاء ) ،(Duldungعا ل ما يكون همنماك اتسمسزامل
اإلقباةل انط ةلاحددة بالنسب لك .هذا يعنا أنه ال يُسمح لك بمالمتمنمقمل ال ما
والي باان نبواغ .ينطبق التزام اإلقام عملمى األرمتما المامبام األولمى عملمى
األقل من اإلقام  .كما يمكن تم ي التزام اإلقام .
ذا حصلت على التسامح بالبقاء أنمت سموت تمحمصمل عملمى ممزايما المممعمونم
اإلجتماعي و قًا لـ معون طالبا اللجوء ) ،(AsylbLGوستفضع لممتمطملمبمات
اإلقباةلاتاشروطةل )((Wohnsitzauflageالبقاء  3سنوات بع المحمصمول
على اإلقام ا نتس الوالي ) .لذلك ال يُسمح لك بافتياا مكان قامتك بحمايم .
يجم البقاء ا نتس مكان اقامتك حيث تعيش حاليًا .ذا كنت تعمل  51سماعم
على األقل ا األسبوع مع التسامح بالبمقماء ) ،(Duldungيمممكمن لسملمطمات
التجال لداء اإلقام المراوط  .ولذلك يتوجمم عملميمك تمقم يمم طملمم لمممكمتمم
التجال ا منطقتك إللداء راط اإلقام لتدييا مكان قامتك.

هلليبا لتكل بتعاللاعللاتمببا ل بت ب ل)(Duldung؟ل
مع الحصول على التسامح بالبقاء )(Duldungانت بحاج الى تصايح عمل من سلطمات
التجال .ذا كنت تعيش ا اح مااكز السكن الحكومي ما (Eisenhüttenstadtأو
)Frankfurt (Oderأو Doberlug-Kirchhainأو ) ،Wünsdorfسممتمتمملمقممى
تصايح عمل بع  6أرتا على األقل.
ذا كنت ال تعيش ا أح مااكز السكن الحكومي  ،يمكنك الحصول على تصايح عمل بعم
 3أرتا.
ويجم أن توا ق وكال التوظيت على حصولك على الوظيت ذا كان ل يمك تسماممح بمالمبمقماء
(Duldung).لكن لم تع موا ق وكال التوظيت مطلوب ذا كنت تعيش ا ألممانميما لممم ل
أابع سنوات أو أكاا.
ياكنلاتعثورلعلىلات واعدلاالضبفيةلاط وعةلعلىل طبقةلاتمببا ل بت ب ل )(Duldung
أولعلىلاتورقةلاإلضبفيةلاتخضرا .لقواعدلإضبفيةلاثل:
" با ل بتعاللف طل إذنلان لاسكسمسب لاتسهس سرة" „Beschäftigung nur nach
)"Erlaubnis der Ausländerbehörde

اتمببا ل بت ب ل غرضلاتمأهيللاتاهنيل )(Ausbildungsduldung
ذا كنت حاصبً على التسامح بالبقاء وب أت بالتأهيل المتنا سوت تحصل علمى المتمسماممح
بالبقاء بداض التأهيل المتنا (Ausbildungsduldung).
يمكن التق م ل ى سلطات التجال بطلم الحصول على التمسماممح بمالمبمقماء بمدماض المتمأهميمل
المتنا قبل  7أرتا على األقل من ب ء الت ايم المتنا.
يتم ص اا التسامح بالبقاء بداض التأهيل المتنا من قبل سلطات التجال قبل  6أرتا ممن
ب ء التأهيل المتنا.
ينطبق التسامح بالبقاء بداض التأهيل المتنا عملمى مم ل عمقم المتمأهميمل المممتمنما (عما ل 3
سنوات) .بع االنتتاء من الت ايم ،يستما تطبيق التسامح بالبقاء بداض التمأهميمل لممم ل 6
أرتا .ا هذه األرتا الست  ،عليك أن تج وظيت ا المتن التا تعلمتتا.

للقيام بذلك  ،يجم أن تستو ا المتطلبات التالي :
ي بلموضي لهويمك!ل
•
•
•

•

يجم أن تكون حاصبً على التسامح بالبقاء لما يزي عن  3أرتا على
األقل.
يجم أن تحصل على مكان للتأهيل المتنا ا متن معتات بتا من قبل
ال ول
أو
عليك أن تب أ الت ايم كمساع ا متن معتات بتا من قبل ال ول  .بع
هذا الت ايم المساع  ،يجم أن يتو ا تأكي حصولك على مقع التأهيل
المتنا من الراك .

اتمببا ل بت ب ل غرضلاتعالل )(Beschäftigungsduldung

ذا كنت تعمل مع التسامح بالبقاء ) ،(Duldungل يك فياا التق م للحصول على التسامح
بالبقاء بداض العمل ) (Beschäftigungsduldungمن مكتم التجال الفاص
بك.
سوت تتلقى التسامح بالبقاء بداض العمل )(Beschäftigungsduldungلم ل 33
رتاا .بع هذا الوقت ،على سلطات التجال ص اا تصايح قام لك.
ً
سيحصل زوجك  /زوجتك وأطتالك ون السن القانوني أيضًا على التسامح بالبقاء بداض
العمل ،وبع ذلك ،تصايح قام .

تل يبمل ذتكل،لي بلأنلمبموفيلاتامطل بتلاتمبتية:ل
•

ي بلأنلمكونلقدلدخلتلأتابنيبلق لل1لآبل/لأغبطسل8112لعلىلأ عدلم دير!

•

ي بلموضي لهويمك!

•

رتاا على األقل
يجم أن تكون حاصبً على التسامح بالبقاء ا ألمانيا لم ل 51
ً

•

رتاا (بالنسب
يجم أن تعمل  31ساع على األقل ا األسبوع لم ل 51
ً
للوال ين الوحي ين ،ال تقل الم ل عن  13ساع ا األسبوع).

•

عليك أن تكسم م فوأل يس تكاليتك الحياتي لم ل عام .هذا يعنا أنه فبل هذا
الوقت يجم عليك قط تمويل نتقات المعير الفاص بك من فبل عملك وع م
تلقا معون مالي من السلطات.

•

عليك أن تتح ث األلماني بركل كات.

•

ذا طُلم منك أنت ومن زوجك/زوجتك التزام المرااك ا وال ان ماج،
يجم أن يتم جتياز ال وال أو لدائتا ون أي فطأ من طا ك أو طا تا (مال

رتا ل الطبيم بسبم الماض).
•

يجم أن يذهم أطتالك ا سن الم اس لى الم اس .

ياكنكلاتم دمل طلبلتلحصوللعلىلاتمببا ل بت ب ل غرضلاتعاللف طلحمىلنهبيةل

ديبا رل!8182

اتمببا ل بت ب ل"تألشخبصلذويلاتهويةلغيرلاتواضحة"ل
ذا تم الحصول على التسامح بالبقاء مع هذه اإلضا "لألرفاص ذوي التوي غيا
الواضح — ´für Personen mit ungeklärter Identitätهنا لن يسمح
بالعمل .مع ألزام البقاء ا الم ين مكان اإلقام حاليًا—امطل بتلاإلقباةلاتاشروطة—

Unsere Kontaktadressen sind:

