
 
  در صورتیکھ در حکم صادره توسط اداره فدرال مھاجرت و پناھندگان کھ برای شما ارسال شده است / بھ شما تحویل

  خواھشمند استصادر شده باشد،  د و یا در آن حکم اخراجیشده باش از کشور داده شده است، تھدید بھ اخراج 
  بھ مراتب زیر توجھ فرمائید: 

 
 

  )AufenthGاقامت (اطالعیھ مھم بر طبق قانون 
 
 

  الف قانون اقامت  ۶٠ د، ماده ٢ مطابق بند تفھیم
 

ئھ گواھی پزشکی بھ اثبات برسانید. موظفید امراتب را با ار شود، باید اخراج بتواند مانع در صورتی کھ بھ بیماری مبتال باشید کھ
، "بالفاصلھ"مالک تشخیص انجام  ، ارائھ کنید.خودرسیدگی بھ پرونده  بھ اداره اتباع بیگانھ مسئول بالفاصلھ گواھی پزشکی را

 ١٨ فرزندان زیر یا اخراج فرزندعدم امکان  در صورت صدور گواھی پزشکی مبنی بر تاریخ صدور گواھی پزشکی است.
   را ارائھ کنید. نیز، باید این گواھی تانسال

مندرجات گواھی، در اخراج، مجاز نخواھد  ، تأثیر دادنآن خیر در ارائھأیا ت گواھی بھ اداره اتباع بیگانھ ودر صورت عدم ارائھ 
این امر در صورتی  سالتان، توجھ نخواھد شد. ١٨ بود. ھنگام اخراج، بھ اظھارات شما در باره بیماری خود و یا فرزندان زیر

  ا گواھی واجد شرایط قانونی نباشد.نیز صادق است کھ گواھی را بالفاصلھ ارائھ کرده باشید، ام
 

انجام را مورد تردید قرار دھد، میتواند دستور  ، بیماریھای گواھی شدهمسئول پرونده شماصورتی کھ اداره اتباع بیگانھ  در
 بھ این دستورات در صورتی کھ پزشکان شاغل در ادارات مربوطھ را صادر کند. معاینات پزشکی و یا انجام معاینات توسط

  . بیماری اعالم شده را نادیده بگیرد ھنگام اخراج، مجاز است، اداره مربوطھبدون داشتن دالیل کافی، توجھ نکنید، 
 
 
 

  قانون اقامت ۵٠ماده  ۴مطابق بند  تفھیم
  

قانون اقامت، در صورت ھر گونھ تغییر محل سکونت و یا  ۵٠ماده  ۴ مطابق بند، موظفید کشور خروج از اجبار بھ بھ دلیل 
مدت بیش از سھ روز، مراتب را بھ اطالع اداره  بھ رسیدگی بھ پرونده شما،اداره اتباع بیگانھ مسئول  تحت پوشش منطقھ ترک

 ۶٢ماده  ٣ بند ٢شماره ( در صورتی کھ برخالف این وظیفھ عمل کنید، باید در نظر داشتھ باشید کھ اتباع بیگانھ مربوطھ برسانید.
   شد. منتقل خواھیدبازداشتگاه قبل از اخراج قانون اقامت) بھ 

 
 

 
 
 
 
 


