مساعدة لتعبأة اإلستمارة
برجاء عدم إستعمالها كإستمارة للطلب!

طلـب منح تصريح إقامـة ألجل محدود
(برجاء تعبأته عند تقديم الطلب ألول مرة لمنح تصريح إقامة ألجل محدود أو
لتغيير هدف اإلقامة)

صورة حسب التعليمات الحديثة

بهدف التعليم
بهدف التجارة
ألسباب دولية وإنسانية وسياسية
ألسباب عائلية
ألسباب أخرى
(برجاء وضع عالمة  Xعلى اإلجابة الصحيحة)
 .1لقب العائلة  /اللقب بالميالد
 .2األسماء الشخصية
 .3محل وتاريخ الميالد
 .4الطول  /لون العينين

سم /

 .5الجنسية (لو تعددت يجب ذكرها كلها)
 .6الشعب الذي ينتمي إليه
( اإلجابة اختيارية  ،راجع التنبيه رقم )5
 .7الحالة العائلية

أرمل

أعزب

متزوج

مطلق

يعيش مع شريك العمر

منذ:
نعم

 .8هل تعيش حاليا منفصال عن شريك حياتك؟

ال

منذ:
 .9الديانة
( اإلجابة اختيارية  ،راجع التنبيه رقم )5
 .10رقم الهاتف  /الفاكس
( اإلجابة اختيارية  ،راجع التنبيه رقم )5
 .11الزوج (ـة)
لقب العائلة  /اللقب بالميالد  /اإلسم الشخصي
محل وتاريخ الميالد
الجنسية
محل السكن
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 .12األطفال (يمكن لو لزم األمر تكملة الكتابة على صفحة أخرى إضافية )

اللقب  /األسماء الشخصية  /محالت وتواريخ الميالد  /الجنسيات

 .13الوالدان (ألقابهم وأسمائهم الشخصية)

 .14جواز السفر  /وثيقة إثبات الشخصية
إسم الجواز أو الوثيقة  /رقم
صادر بتاريخ

 /من

صالح حتى
 .15آخر تاريخ دخول ألمانيا هو

يوم
نعم

 .16هل كنت تعيش بألمانيا في الماضي؟

ال

من
إلى
في
ال

 .17هل قمت بالمعيشة خارج ألمانيا منذ نقل محل إقامتك إلى ألمانيا؟

نعم

(برجاء ذكر بيانات كاملة حتى لو كانت اإلقامة بالخارج لفترة قصيرة وإذا لزم
األمر تكملة ذلك على صفحة إضافية أخرى)

من
إلى
في

.18محل اإلقامة في رجنسبورج (العنوان كامال)

الرقم البريدي
إسم الشارع ورقم المنزل
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 .19أحقية اإلقامة الحالية (نوع أحقية اإلقامة وتاريخ منحها وفترة صالحيتها
والسند القانوني لها)
 .20كيف تعول نفسك ماديا؟

أعمال حرة
Arbeitslosengeld II

Arbeitslosengeld I

بطرق أخرى وهي
 .21هل لديك تأمين صحي بألمانيا؟

نعم بـ
ال

 .22هل تعاني من أمراض؟

نعم من

( اإلجابة اختيارية  ،راجع التنبيه رقم )5

ال

 .23هل أنت من أصحاب السوابق العدلية (يشمل ذلك السوابق خارج ألمانيا

نعم

أيضا)؟

ال

محل /وتاريخ  /وسبب الحكم
نوع ومقدار العقوبة

 .24هل تم طردك أو ترحيلك من ألمانيا أو من إحدى دول إتفاقية شنجنر؟

نعم بتاريخ

من

ال
 .25هل تم بألمانيا أو بإحدى دول إتفاقية شنجنر رفض طلب السفر؟

نعم بتاريخ

من

ال
 .26هل تم رفض طلبك لمنح تصريح إقامة بألمانيا أو بإحدى دول إتفاقية

نعم بتاريخ

شنجنر؟

ال

 .27البيانات التفصيلية لهدف إقامتك بألمانيا (وإذا لزم األمر تكملة ذلك على
صفحة إضافية أخرى).

 .28الفترة الزمنية المتوقعة لإلقامة بألمانيا
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من

 .29وضع إندماجك  /مستواك في اللغة (برجاء إرفاق ما يثبت ذلك)

لقد إشتركت في دورة اإلندماج وأتممتها بنجاح
إنني أتعلم بالمدرسة
إنني أتعلم مهنة أو أي فرعا آخرا
شؤون أخرى وهي

أ
قدم طلب لمنحي تصريح إقامة ألجل محدود للهدف المذكور وإنني أؤكد لكم صحة البيانات أعاله والتالية بقدر معرفتي وإعتقادي وهي بيانات كاملة.

تنبيهات ،إستعالم و موافقة بخصوص حق الحفاظ على خصوصية البيانات المخزنة:
تم إحاطتي علما بالمالحظات والتوجيهات التالية
 -1يمكن طرد أجنبي  /أجنبية حسب رقم  1بالمادة  55من قانون اإلقامة لو ذكر بقضية إدارية أمام السلطات الحكومية بدولة من دول إتفاقية شنجنر بداخل أو خارج البالد بيانات خاطئة أو ناقصة لمنحه
تصريح ألماني لإلقامة وتأشيرة شنجن وبديل لجواز السفر والموافقة اإلستثنائية على حتمية تقديم جواز السفر أو الموافقة على إيقاف الترحيل أو عدم التعاون مع السلطات الحكومية المختصة إلتخاذ
إجراءات اإللتزام القانوني القائم لتنفيذ القانون أو إتفاقية شنجنر.
 -2يتم الحكم ع لى ذلك الشخص الذي يذكر بيانات خاطئة أو ناقصة أو يستعملها لتدبير تصريح إقامة لنفسه أو لشخصا آخرا أو يتعمد إستعمال وثيقة رسمية للخداع في المعامالت القانونية حسب رقم 2
بالفقرة  2من المادة  95من قانون اإلقامة بالحبس حتى  3سنوات أو بغرامة مالية.
 -3يلتزم األجن بي  /األجنبية حسب رقم  1بالمادة  82من قانون اإلقامة اإلهتمام فورا بمصالحه  /بمصالحها وتهيأت الظروف طالما إنها غير واضحة أو غير معروفة مع ذكر تلك الظروف التي يمكن إثباتها
وتقديم البراهين الالزمة لها فورا عن ظروفه  /ظروفها الشخصية والشهادات والتصاريح األخرى الالزمة عالوة على اإلثباتات األخرى التي يمكنه  /يمكنها تقديمها.
 -4أن البيانات المرغوب فيها بالطلب تستند على قانون اإلقامة ونظرا لتعدد القواعد فيمكن اإلستفسار من سلطة رعاية شؤون اإلجانب عن األسانيد القانونية ألي حالة فردية.

 .5البيانات المدونة تحت رقم  10 ، 9 ، 6و  22تعتبر إختيارية  .و في حال أنه يتم تقديم بيانات هناك  ،فإنه يتعين أن يتم
منح الموافقة تجاه دائرة األجانب بخصوص تقصي  ،معالجة و استعمال البيانات المذكورة .الهدف من تقصي  ،استعمال
ومعالجة البيانات المذكورة هو استعمالها في القضايا التي لها صلة بقانون األجانب .و في حال رفض تقديم البيانات هناك ،
فإنه من الممكن أن تنتج عن ذلك في بعض الحاالت المنفردة سلبيات بالنسبة لمقدم الطلب .كما أننا نلفت اإلنتباه أيضا إلى
رقم  3المبين أعاله.

رجنسبورج الموافق

____________________
التاريخ
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____________________

التوقيع

