
 
Trong trường hợp nhận được Quyết định Nguy cơ Trục Xuất hoặc Quyết định Trục Xuất của 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Văn phòng Liên bang về di cư và người tị nạn), 
vui lòng chú ý các hướng dẫn sau: 

 
 

Thông báo quan trọng theo Luật Cư trú (AufenthG) 
 
 

Chính sách theo § 60a đoạn 2d Luật Cư trú (AufenthG) 
 
Trong trường hợp quý vị bị bệnh và ảnh hưởng đến việc trục xuất, quý vị cần có Giấy chứng nhận 
y tế đáng tin cậy. Quý vị có nghĩa vụ trình Giấy chứng nhận cho Sở ngoại kiều phụ trách của quý 
vị không trì hoãn. Đối với sự tuân thủ „không trì hoãn”, ngày của Giấy chứng nhận y tế sẽ có hiệu 
lực thi hành. Nếu Giấy chứng nhận y tế ảnh hưởng đến việc trục xuất con dưới tuổi vị thành niên 
của quý vị, quý vị cũng có trách nhiệm trình giấy này.  
Nếu quý vị không trình hoặc trình chậm trễ, Giấy chứng nhận y tế này sẽ không được xem xét. Lý 
do của quý vị rằng, bản thân quý vị hoặc con dưới vị thành niên của quý vị vị bệnh, sẽ không được 
xét đến khi trục xuất. Điếu này cũng được áp dụng khi quý vị nộp Giấy chứng nhận y tế không 
chậm trễ, nhưng giấy này không đủ căn cứ theo yêu cầu pháp lý. 
 
Nếu như Sở ngoại kiều phụ trách của quý vị có nghi ngờ về bệnh đã được chứng nhận, họ có thể 
đề nghị khám bệnh. Nếu quý vị không khám mà không có lý do chính đáng, cơ quan có thẩm 
quyền được quyền không xem xét bệnh đã trình của quý vị khi trục xuất.  
 
 
 

Chính sách theo § 50 đoạn 4 Luật Cư trú (AufenthG) 
 
Vì nghĩa vụ xuất cảnh của quý vị theo § 50 đoạn 4 Luật Cư trú (AufenthG), quý vị có nghĩa vụ báo 
trước cho Sở ngoại kiều phụ trách của quý vị bất kỳ thay đổi nơi ở và chuyển khu (Bezirk) nào khi 
hơn ba ngày. Nếu quý vị vi phạm yêu cầu này, quý vị phải tính đến việc sẽ bị đưa vào trại giam  
(§ 62 đoạn 3 Mục 2 Luật Cư trú (AufenthG)). 
 
 

 
 
 


