)FAQ´s (Frequently Asked Questions
Antwort
ً
كقاعدة عامة  ،سيتم منحك موعدا قبل مرور  6-4أسابيع من انتهاء
الت
صالحية ترصي ح اإلقامة .هذه الدعوة مرفقةً بقائمة من الوثائق ي
يجب تقديمها .إذا لم تكن قد استلمت موعدا قبل أربعة أسابيع من
ً
البيد
انتهاء صالحية ترصي ح اإلقامة  ،يمكنك أوال أن تسأل عن طريق ر
ون عىل العنوانauslaenderbehoerde@stadt-.32 .
اإللكب ي
ً
 .frankfurt.deفقط إذا لم تستلم موعدا قبل أسبوع واحد من تاري خ
انتهاء ترصي ح اإلقامة الخاص بك  ،يوىص بزيارة شخصية إىل مصلحة
وتلق موع
الهجرة يف  Rebstöckerstraße 4من أجل تقديم الطلب
ي

Nr. Frage
)(arabisch
يمكنن التقدم بطلب لتمديد اإلقامة الخاص يب؟
كيف
ي

1

راجع تحت "كيف يمكنني التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة؟"
يمكنك إرسال المستندات التالية دون الحاجة إىل االتصال بهم شخصياً
ونauslaenderbehoerde@stadt-.32 :
ر
(البيد اإللكب ي
البيد:
 ، frankfurt.deالفاكس 42216-212 / 069 :أو ر
،Kleyerstraße 86 ،Ordnungsamt - Ausländerbehördeالحاىل ( +نسخة ورقة
 )Frankfurt aMجواز السفر وترصي ح اإلقامة
ي
إضافية للحصول عىل ترصي ح اإلقامة) .وصف شغل شغل لصاحب
العمل الجديد الخاص بك .يمكن العثور عىل النموذج عىل
 .www.frankfurt.de/ExecutiveFundingإن وجدت  ،نسخة من
تغيب صاحب العمل ،
عقد العمل الجديد يف المسودة .إذا كنت بصدد ر
ونabh.sca-.32 :
رفب رج استخدام ر
البيد اإللكب ي
.arbeitgeberwechsel@stadt-frankfurt.de

يمكنن ترتيب موعد لمنح  /تجديد ترصي ح اإلقامة الخاص يب؟
كيف
ي
تغيي حالة ترصي ح اإلقامة الخاص يب  ،عىل سبيل المثال
كيف
يمكنن ر
ي
تغيي صاحب العمل
يف ر

سوف تحصل عىل موعد لنقل ترصي ح اإلقامة الخاص بك قبل 3-2
أشهر من انتهاء صالحية جواز سفرك .باإلضافة إىل ذلك  ،من الممكن
ونabh-uebertrag@stadt- :
تحديد موعد عىل عنوان ر
البيد اإللكب ي
 .frankfurt.deللموافقة .سوف تتلق جميع المعلومات الالزمة مع
الموعد

يمكنن نقل  /تجديد ترصي ح اإلقامة
استلمت جواز سفر جديد كيف
ي
الخاص يب؟

يستغرق حوالي  6-4أسابيع حتى يتوفر تصريح اإلقامة اإللكتروني
الجديد .يمكنك الحصول على تصريح اإلقامة اإللكتروني بالقرب من
منزلك بالقرب من مبنى البلدية .يمكنك بالفعل توضيح موقع البيك اب
لمكتب المواطن المعني عند موعدك في مكتب الهجرة.

كم يستغرق الحصول عىل ترصي ح إقامة جديد؟
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3

4

5

إذا أمكن  ،تجنب المحادثات التلقائية  ،خاصة قبل وبعد أيام العطل
الرسمية .تجنب االصطفاف الطويل قبل ساعات العمل .التحدث بعد فتح
السلطة  ،خالل وقت الكالم .الوصول إلى إمكانية موعد .أحضر معك
مستنداتك .على وجه الخصوص  ،ينبغي استكمال طلبات منح تصريح
اإلقامة وتجديده وكذلك توصيف الوظائف وتوقيعه مقد ًما.

يمكنن تجنب أوقات االنتظار الطويلة؟
كيف
ي

المرجو الحضور في الوقت المحدد واحضار جميع المستندات المطلوبة
معك .هذا يوفر التأخيرات في معالجة طلبك وربما كذلك مواعيد اخري.
ادخل مباشرة عبر المدخل الرئيسي ) شارع كالير Kleyerstr. 86
اىل ورقة الموعد (
اىل القسم المسوول عنك ) انظر ي
 ( 86ي

ما الذي يجب مراعاته يف الموعد؟
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بموجب المادة  81الفقرة  4من قانون االقامة يمكنك السفر من والي
تأشية االقامة مؤقتة فيكتسونس
يمكنن السفر بشهادة
هل
ر
ي
مع
االمر
المانيا بدون اية مشاكل وبالرغم من ذلك ينصح بتوضيح في هذا
تلق اإلجابة عىل طلب اإلقامة (
لحي
)
بيشاينيجون
ر
ي
البلد المراد السفر اليه ألنه في بعض الحاالت ال تقبل هذه الشهادة
يجوز السفر في حالة العودة الى المانيا خالل صالحية تصريح اإلقامة
وبالرغم من ذلك يجب التوضيح في هذا االمر مع البلد المراد السفر اليه
ما إذا كان الحد األدنى لفترة تصريح اإلقامة مطلوبًا للدخول.

هل يمكنني السفر بتصريح إقامة قصير األجل؟

إذا تم التقدم بطلب للحصول عىل ترصي ح إقامة ألطفال تجاوزت
فسيتعي عليهم الحضور من اجل تسجيل
اعمارهم السن السادس
ر
البيانات البيوميبية ) البصمات (

ال الموعد
هل يجب عىل
أطفال الحضور ي
ي

نعم  ،في الحاالت االستثنائيه .صالحة فقط في حاالت الضرورة القصوي
لمدة محدودة (مثل السفر لفتره قصيرة في الخارج) في هذه الحالة  ،سيتم
احتساب رسوم اضافيه.

هل يمكن إصدار تصاريح اإلقامة علي شكل ملصقات للحاالت العاجلة؟

يمكنك تحديد موعد عىل abh-asyl@frankfurt.de.32

8

9

10

11
كيف أحصل عىل تمديد االقامة الخاصة يب
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