
 

 مددجويان پناهنده برگه ی اطالعات در مورد محدوديت سکونت برای 
 

که فقط زمانی . خود را ندارند شهری  تغييردادن محل سکونت ی اجازه پناهجويان ٬٢٠١٧نوامبر  ١در  شده  تصويببنابر قانون 
 ديگر را دارند. یبه شهراز شهری خود ونت محل سکجابه جايی اجازه ی  کردند حکم معتبر روند پناهجويی خود را دريافت

 
 از طرف  خود را است که شما بدون استثنا در همان شهری که هزينه ی اوليه ی زندگی ااين به اين معن

 زندگی کنيد. در انجا ندگی خودهتا پايان روند پنا بايد٬دريافت ميکنيد  (Grundversorgung)دولت

 
 در اتريش زندگی کنند. است که حتی اگر زمان زيادی ٬جويان در اتريش می شودهاين قانون محدوديت سکونت شامل تمام پنا

 
  

 حفاظت محدود اقامت و حقبا  خاکستری و يا دارنده گان کارت  شده اندپذيرفته  به حکم معتبر که یاين قانون شامل پناهندگان 

  .نمی شود  (3§)رتوگان با پاسپديا پناهن که به اين حکم  اعتراض نکرده اند ويا  (8§)

 تورپاسپ با پناهندگی دريافت برای که حفاظت محدود اقامت و حقخاکستری يا به عبارتی دارای   کارت دارای ندگانهپنا 

 شامل اين قانون هستند. هم چنان  ميگيرند ندگی قرارهپنا روند در دوباره دليل اين به و نده کرد ضاعترا

 

  
 شود نمی باعث) دليلی هر به( کمک اين دادن دست از يا تلدو از زندگی اوليه برای  کمک  از داوطلبانه انصراف حتیهم چنين 

.باشيد داشته را خود سکونت محل شهرتغيير  اجازه شما که  

 به. کنيد طی را کار اين اداری روند بايد باشيد داشته خود سکونت محل شهر تعويض برای منطقی و کافی دليل شما اگر حتي
 اوليه های هزينه تأمين مربوط به  ی اداره در) داريد را انجا به مهاجرت قصد که شهری( مقصد شهر در بايد شما جهت همين

 خبر هستيد ان در که شهری در زندگی اوليه تأمين ی اداره به را خود رفتن : جواب دريافت ضمح به و  کنيد نام ثبت زندگی
  .دهيد

(Abmelden) 

 بيمه و کافی درامد با شغلی  شمااگر  . دارد بستگی) Grundversorgung( زندگی های هزينه تأمين ی اداره تصميم به اين البته
,تقاضای تغيير محل سکونت دهيداما  زندگی های هزينه تأمين ی ادارهمی توانيد با اطالع دادن به  کرديد پيدا نظر مورد شهر در

 . دهيد اداره اطالع آنبه اين موضوع را بايد قبل از تغيير محل سکونت 

 . برويد یديگر شهر بهو...  پناهندگی ی اداره :پليس :دکتر نوبت برای يا خود دوستان ديدار برای داريد ااجازه وتوانيد  می شما

 . بمانيد شهر آندر روز ٣ فقط می دهد  اجازه شما به  کلی قاعده اما

 

 ! توجه

اين قانون (اجازه سکونت در يک منطقه مشخص)  بايد :باشيد مشخص داشته    منطقه فقط  دريک   را  اجازه زنده گی شما اگر
  .کنيد رعايت را

 !احتياط

 اگر. باشيد داشته سکونت ,کنيد می دريافت زندگی اوليه های هزينه تأمين که شهری ان از غير ديگر شهر در نداريد اجازه شما
 ی اجازه پليس. بدهد اطالع پليس به شهرداری که است ممکن بدهيد تغيير را  خود شهری  سکونت محل ,شهرداری  در شما

 بايد شما که است معنا اين به اين. دهد می را شهر ان از بالفاصله  شدن خارج دستور شما به و دارد را نقدی ی جريمه تعيين
 سنگين تر شما  ی جريمه که است ممکن :نکنيد رعايت را دستور اين شما اگر. برگرديد خود اصلی سکونت محل به بالفاصله

     .بشود

. دهيد تغيير ديگر شهر به را خود زندگی محل توانيد می شما شود بسته  شما شکايت و پناهندگی روند ی پرونده که اينمحض  به
  .کنيد مراجعه مشاوره به لطفا :کرديد دريافت پليس از نقدی ی جريمه خود زندگی محل تغيير با اگر

  


