
 دبريارا شاندى يان يا هةالويستى يا نظيسينطةها فيدرال يا كؤضبةريَى و كو  دحالةتَى 

 كربوو ،  دةرسنوركرنَىيان فرمانا  دةرسنوركرنَى طةفَين  سَىبةح دة، ثةنابةران 

 :هشيارى ظان تَيبينيَين ل خوارَى ببة

 

 

 (AufenthG)  بوونَىل طؤر  ياسايا ئاكنجيئاطةهيَين طرنط 

 

 (60a Abs. 2d AufenthG §)  ياسايا طؤر ل َينمايى ر

 

دظَيت تو ب رَيكا راثؤرتةكة بكةت،  تة دةرسنوركرنائةطةر تة نةخؤشيةك هةبت ، كو بكارت كارتَيكرنَى ل بريارا 

يا بةرثرس  نبطةهينية رَيظةبةريا بيانيا وونبَى طريؤببزوترين دةم و  نةضارى تو  .ثزيشكى ظَى ضةندَى بسةملينى 

ئةطةر راثؤرتَين . نطةئةوة كو مَيذويا راثؤرتا ثزيشكى طةلةكة طر "طريوبوونبَى "تَيطةهَى   ثَيطريى ب .ب  تة

ساليَى  هذدةَين بن /زارؤكَين تة يَى/زارؤكَى  دةرسنوركرناكو دبنة ئةطةرَى كارتَيكرنَى لسةر بريارا ثزيشكيَين 

 .ئةوان ذى ثَيشكَيش بكى نةضارىدة هةبن ، تو 

 دةرسنوركرنائةطةر تو ظان بريارا ئانكو راثؤرتَين ثزيشكى ثَيشكَيش نةكةى يان  طريؤ  بكةى ، كو ل دةمَى بريارا 

ل تة،  داخوازيا  . دكارن ئةظ ئةجنامَى  ذاليَى ثزيشكى ظة هاتية دةستنيشانكرن ل بةرضاظ نةهَيتة وةرطرتن تة

، ناهَيتة بةرضاظطرتن، خؤ ئةطةر تو ئَيكسةر  يان زارؤيةكى تة نةخؤش بكةظن  تو ئةطةر دةرسنوركرنَىدةمَى 

 .ل طةل ياسايَى ناطوجنت ةراثؤرتَين ثزيشكى ثَيشكَيش بكى، و ئةظ ضةند

ل جةم  ثشكنينةكة ثزيشكى ئةطةر رَيظةبةريا بيانيان طومان لسةر راثؤرتَين تةيَين ثزيشكى هةبوو، ئةو دكارت  

ى، ل ةئةجنام نةد بَى ئةطةر ئةطةر تو وةك وان رَيكخستى. رَيكبَيخت  ثزيشكةكى يان ذى رَيظةبةريا تةندروستى

تة ل بةرضاظ  دةرسنوركرنا كو راثؤرتَين تةيَين ثزيشكى ل  دةمَى  ئةو رَيظةبةريا بةرثرس مافَى هةى وى دةمى

 .وةرنةطرن

 

 (Abs. 4 AufenthG 50 §) ئاكنجيبوونَىياسا يا  طؤر رَينمايى ل 

 

ئةركة ل سةر ( Abs. 4 AufenthG 50 §) ئاكنجيبوونَى ياسايا  طؤرل ، ئةركَى تة يَى  دةرضؤنَى  ذبةر  ئةطةرَى

دةظةرا خؤ بؤ ثرت ذ سَى رؤذا جبه بهَيلى  تو و هةر جارةكةتة جهَى ئاكنجيبوونا  ةهةر طوهؤرينةك ملَى تة، كو

ئةطةر تو سةرثَيضييا ظَى ياسايَى بكةى ، دظَيت تو حسابا هندَى . بةرثرس ئاطةهدار بكةىنظيسينطةها بيانيان يا 

 Abs. 3 Nummer 2 62 §)دة ، دَى هَيية دةستةسةركرن  دةرسنوركرنَىبكةى كو تو دَى د طرتيخانا 

AufenthG) .  


