
 ورقة معلومات عن إقامة الفرصة  

 

ي 
حي   التنفيذ. إقامة   (AufenthG) ، دخلت العديد من التعديالت عىل قانون اإلقامة01.01.23ف 

تحتوي ورقة المعلومات هذه عىل لمحة موجزة عن المتطلبات من    104c AufenthG §الفرص

ي حالة الشك، يجب طلب المشورة القانونية. ألنه يمكن أن تنشأ مشاكل مع  
طلب إقامة الفرصة. ف 

أو كانت هناك مزاعم  (GÜB) سلطات الهجرة البافارية، خاصة إذا تم إصدار شهادات عبور الحدود

 .بشأن توضيح الهوية 

 

 بات األساسيةالمتطل

ي بعض الحاالت الحاصلي    geduldet ("Duldung") بحالة الدولدونغيجب أن يتمتع  •
وف 

ي هذه الحالة.  GÜBعىل 
وري ف   والحصول عىل مشورة قانونية ض 

سنوات من اإلقامة المستمرة حتى  5، أي ما ال يقل عن  31.10.2017الدخول قبل  •

 ، أو ترصي    ح إقامة ("Gestattung") ترصي    حمن خالل ترصي    ح /  31.10.2022

("Aufenthaltserlaubnis")  الدولدونغ أو) geduldet ("Duldung3   أشهر انقطاع غي

 . ( ضار بالعادة

 )جرائم عامة( أو   50ال توجد جرائم تتجاوز  •
ً
 يوميا

ً
 )المسائل الجنائية   90حكما

ً
 يوميا

ً
حكما

عدم جواز السفر، اإلقامة غي  القانونية( والجرائم  بموجب قانون الهجرة. عىل سبيل المثال،

 . ي لألحداث ليست مشكلة إىل حد كبي 
 بموجب القانون الجنائ 

 ال معلومات خاطئة أو خداع حول الهوية.  •

 

ي االقامة لمدة  انتباه: 
ا لذلك،  18اإلقامة الفرصة يمنح الحق ف 

ً
شهًرا فقط. إنها غي  قابلة للتجديد. وفق

ي  25a oder § 25b AufenthG §طلبات يجب استيفاء مت
)إقامة االندماج( من أجل االستمرار ف 

 ما  A2 : األلمانية b 25اإلقامة. عىل سبيل المثال، بالنسبة للمادة 
ً
، توضيح الهوية أو الجنسية )عادة

٪ عىل األقل من دخلك ، وأن تكون قد أكملت اختبار  51يكون جواز السفر( ، يجب أن تحصل عىل 

ي ألمانيا "العيش 
 .  Leben in Deutschlandف 

 . Duldung خالف ذلك ستعود إىل حالة الدولدونغ

 

يجب عليك التقدم للحصول عىل إقامة الفرصة بنفسك. عىل الرغم من أن سلطات الهجرة يجب أن  

تتواصل مع األشخاص الذين يمكنهم االستفادة من هذه الفرصة، فمن المحتمل أال تفعل كل سلطات 

ي ميونيخ
نموذج   KVR الهجرة ذلك. بعض سلطات الهجرة لديها متطلبات التقديم الخاصة بها. يوجد ف 

نت. بالنسبة لجميع سلطات الهجرة األخرى دون أي مواصفات، يمكن تقديم الطلب  طلب عير اإلنيى

 .  بشكل غي  رسمي

 



 

Muster 

Hiermit beantrage ich, [NAME], geb. [Geburtsdatum], einen Aufenthalt gem. § 104c AufenthG.  

Ich bin am [Einreisedatum] eingereist und bin somit am 31.10.22 bereits fünf Jahre in Deutschland 

gewesen.  

Ich bekenne mich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. 

Ich habe auch nicht über meine Identität getäuscht oder falsche Angaben gemacht und dadurch meine 

Abschiebung verhindert.  

[Zusatz bei Familienangehörigen] 

Ich beantrage außerdem für folgende Familienangehörige einen Aufenthalt nach § 104c Abs. 2: 

[Namen und Geburtsdatum der Familienangehörige, auch wenn diese nicht seit 5 Jahren in 

Deutschland leben oder inzwischen volljährig geworden sind] 

Zusätzlich beantrage ich eine Arbeitserlaubnis bis zur Entscheidung über meinen Antrag nach § 104c. 

Bitte informieren Sie mich, falls Sie noch weitere Informationen von mir brauchen.  

 
_________________________ 
Datum, Unterschrift 

 


