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 § 52a AufenthG
 

آب/ أغسطس  1القانون الجديد الذي ينظم حق اإلقامة دخل حيز التنفيذ في 
5112 . 

يسهل على الشباب والمراهقين الذين لديهم التسامح بالبقاء )دولنغ( الحصول 
 ح قإالو ققخلصقلد  قعلى 

 متطلبات األشخاص المسموح لهم بالتسامح بالبقاء هي كما يلي: 

 
  يجب أن يكون األشخاص الحاصلون على دولدنع يقيمون على األقل

 س  قاقفيقأءول  لق4منذ 
 

 يجب على الشباب والمراهقين 
حص  ققي ىقأو س  قاقي ىققألا قق4قءتحن ققللءومرس قل قلحقءوم ق 
 ومرسيقأ قود يق وؤه ق 

 

 يجب على الشباب والمراهقين 
ال قق 52a AufenthG§ قءتنم قل  اقء حص  قي ىققءولم ق 
 س   ق52ل  غد قسدققءحلميق قءلبر دق) 

 

  لألشخاص تنم رقإ قلليقلنلل   ققال مولجقيجب أن يكون هناك أيًضا
 الذين حصلوا على التسامح بالبقاء )دولدنغ(.

 

  الحصول على ء  قءم دق أبنليقونم ق  اققإلالو ققءنصرقيمكن أيًضا
 من قانون اإلقامة.   52a AufenthG§ اإلقامة وفقًا للمادة 

 و ظ رقء لنلي؟ك فق وك  يقت   رق

 ؟ح ققءلنلي ك فقأحص قي ىق



 حق قققققءقلقنقلقيقققءدوددقققءدمق ددد قققلقمق قءدمق د قلقققققوددقققودمق ققق ق ق د ق ق ققق
 )قءق قبقلقلقاققق قققءدلدلقءد د ددق ققق

    52b§ وقلق ق قودلقاقققحد ق قققققءدودلقمق ققق
 )قققاق قققيقمققققدمق دمق قققءدحد قققققءدلدندلقيق ق

 § 52b AufenthG 
 

ب من قانون اإلقامة  52تتيح الالئحة الخاصة بالحق في اإلقامة الواردة في المادة 
ءفترقاق     ققءحص  قي ىقتصر حقق)م ءم   قءتسلوحقولد قلألشخاص الذين يتم 

 إالو  

  يجب إثبات إنجازات االندماج التالية: 

 ن و دققق( يجب أن يكون األشخاص الحاصلون على التسامح بالبقاء )دولدنغ 
 س  قا قق6أ قق8فيقأءول  لقودقوم ق

 

 عدم الحصول على معونة حكومية(.  قاقأدقتك دقتكلء فققءح ل قوؤو  ق( 

 

  فيقوست ىقققألءول   قودلرقاققء   ققءبف   قيجب إثباتA5.  

 

  ه لكققءتزق قإ قلليقللء ظل ققألسلسيقءقود ر  قأءول  لقيجب أن يكون
 قالتحلم   

 

  قءولرف قلأحكل ققء ظل ققالقتوليي قيجب إثبات 

 

  إذا لم يتم استيفاء جميع الشروط ، فال يزال من الممكن إصدار تصريح اإلقامة
 . (قالءتزق ققء  ييققالقتوليي مثل)ه لكقخصلئصقق مولجقأخرىقإذا كانت 

 

 الجرائم الجنائية أو خداع الهوية الحقيقية مع السلطات يمكن أن تمنع منحها. 

 

 أ ًضلققءحص  قي ىقمقدم الطلب إذا تمت المواقفة الى طلبه  وكدقألفرقمقأسر ق
 ( من قانون اإلقامة.  52b AufenthG §ب ) 52وفقًا للمادة تصر حقإالو ق



 الئو قتحن قت ض ح  قوختصر 

 

 س  قاققق4قألالو قفيقأءول  لقي ىققإلا قوم ق 

  سنوات  أو الحصول المعترف به   4االلتحاق الناجح بالمدرسة على األقل لمدة
 على مؤهل المدرسي / المهني. 

  سنة  51تقديم الطلب قبل أتمام عمر 

  تقدير ايجابي باالندماج المجتمعي 

 عدم وجود مخالفات قانونية، مثل تقديم معلومات مضللة للسلطات عن الهوية)         

 الحقيقية، أو أي قضايا أخرى تحسب في هذا السياق(. 

  تقديم جواز سفر ساري الصالحية 

 52a §الئو قورقل  ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 52b § الئو قورقل  ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 8  )سنوات اقامة في المانيا )للفرد/ األعزب 

 6  سنوات اقامة مع العائلة في المانيا 

  )القدرة على تأمين تكاليف المعيشة )مستقبال 

   األلمام باللغة األلمانية تقديرA5  )شفويا( 

 معرفة معلومات أساسية حول القوانين العامة 

  معرفة القوانين األساسية 

 تقديم جواز سفر صالح 

 ( عامل مساعدمبادرات تجعل التقدير ايجابي باالندماج المجتمعي)  



 ذققكلدقءم كقأيقأسئ  أ BleibNet proQualiقتص قلبلك قق

Unsere Ansprechpersonen an den verschiedenen Standorten sind: 
 
Träger: BBAG-Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft e.V.  
Koordination / Projektleitung:  Monika Kadur ·  kadur@bbag-ev.de  
               Kilian Kindelberger · k.kindelberger@bbag-ev.de  
 Tel. 1331 / 571 15 41 
 
BBAG-Standorte Potsdam / Brandenburg an der Havel 
Schulstr. 8 b, 14485 Potsdam Gotthardtkirchplatz 11, 14771 Brandenburg/Havel  
Fadia Foda · foda@bbag-ev.de  Manuel Ryll · ryll@bbag-ev.de   
Arndt Sändig · saendig@bbag-ev.de Juan Arenas · arenas@bbag-ev.de 
Tel. 1331 / 74 11 19 76 Tel. 13381 / 891 78 77  
 
Frauenclub Viet Hong e.V.- Standorte Potsdam / Wittenberge 
Schulstr. 8 b, 14485 Potsdam  Beratungsstelle Wittenberge  
Hai Bluhm · haibluhm@hotmail.com  Bahnstr. 21, 19355 Wittenberge  
Mobil 1127 / 25 44 15 22 Hai Bluhm · haibluhm@hotmail.com  
Thuan Pham · phamthuan.119@gmail.com  Mobil 1127 / 25 44 15 22   
Mobil 1125 / 539 178 91  
 
Caritasverband für das  Caritasverband der Diözese Görlitz e.V.  
Erzbistum Berlin e.V. Franz Göbel · Mobil 1174 / 183 14 14 
Dr. Christian Lawrence  Heike Petersen · Mobil 1174 / 517 73 91 
Eisenbahnstr. 16, 12217 Fürstenwalde Straße der Jugend 53, 13146 Cottbus 
Tel. 13361 / 77 18 17  Tel. 1322 / 38 11 37 - 71 
c.lawrence@caritas-brandenburg.de  bleibnet@caritas-goerlitz.de  
 
IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg / Standorte Frankfurt )Oder) /Eberswalde  
Puschkinstr. 15b, 12536 Frankfurt )Oder(  Görlitzer Str. 17, 12535 Frankfurt )Oder(  
Joanna Dulej · dulej@ihk-projekt.de  Daniel Klee  · klee@ihk-projekt.de 
Tel. 1332 / 26 51-51 16  Tel. 1332 / 61 69 61 32 · Mobil 1171 / 981 51 54  
 
Heegermühler Str. 64, 16552 Eberswalde 
Christine Meier · meier@ihk-projekt.de · Mobil 1171 / 249 18 13   
Matthias Arendt · arendt@ihk-projekt.de · Mobil 1121 / 18 86 85 86  
 
Förderverein des Brandenburgischen Flüchtlingsrats e.V.  
P.V. Sonkeng Tegouffo - Mobil 1176 / 81 91 48 75 · Vincent O. da Silva - Mobil  1121 / 45 15 74 56  

Fabrikstr. 11, 16761 Hennigsdorf, Tel. 13315 / 519 51 52, bleibnet@fluechtlingsrat-brandenburg.de 
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