
حاصل کرنے والے نئے افراد کے لیے معلوماتی ( Chancen-Aufenthaltsrecht)  موقع کے تحت رہائش کا حق

 دستاویز 

[Kopfbogen der Ausländerbehörde] 

 

 ،عزیز جناب

 ، عزیزہ محترمہ

 

 

دیا گیا ہے۔ یہ موقع کے تحت   (Aufenthaltserlaubnis)آپ کو آپکی درخواست کی بنیاد پر رہائشی اجازت نامہ 

 ریگولیٹڈ ہے۔  کے تحت 104cکی دفعہ نمبر  (Aufenthaltsgesetz)رہائش کا نیا حق کہالتا ہے اور یہ رہائشی ایکٹ 

 

مزید اجازت شدہ قیام کی   کو آپ جو ،ہے وقت وہ ہی۔ گا  ملے ےیل کے ماہ 18 موقع کے تحت رہائش کا حق کو آپ

  کے ہنام اجازت یرہائش دوسرے پہلے سے اختتام کے نوںیمہ 18 ان کو آپ ۔ شرائط پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے

معلوماتی   اس آپ کہ گا  جائے ایک  منظور ںیم صورت  اس صرف کو درخواست ینئ اس۔ یہوگ ینید درخواست ےیل

 ۔ ریں ک پورا کو شرائط درج ںیم دستاویز

 

موقع کے   کررہے ہیں کہ مطلع  سے پیشگی طور پر ابھی کو آپ ہم لہذا۔ ہے ںینہ ممکن ع یتوس ںیم  مدت اس یک ماہ 18

 کو پورا کرنا ہو گا۔  شرائط کن مزید رہائش کے لیے آپ کو  پہلے سے ہونے ختم عادیم  یک تحت اپنے قیام کے حق

 

نظام سے وابستگی آزاد جمہوری بنیادی ۔ 1  
 یادیبن یجمہور آزاد ۔  آپ کو اپنے آپ کو وفاقی جمہوریہ جرمنی کے آزاد جمہوری بنیادی نظام سے وابستہ ہونا پڑے گا

 نظام جرمنی میں سب سے زیادہ بنیادی سیاسی نظام ہے۔ یہ مندرجہ ذیل پر مشتمل ہے

 

عدالتی اختیار والے مخصوص اداروں کے ذریعے انتخابات اور ووٹنگ میں اور قانونی، ایگزیکٹو و 

ریاستی اختیار استعمال کرنے اور عام، براہ راست، آزاد، برابر و خفیہ انتخابات میں پارلیمنٹ منتخب کرنے  

 کا لوگوں کا حق

 اے(

کا آئینی ضابطے کے ماتحت ہونا اور ایگزیکٹو و عدالتی اختیار کا قانون و انصاف کے ماتحت   قانون سازی 

 ہونا 

 بی( 

حق،  کا کرنے استعمال اور بنانے شنیاپوز یمانیپارل  سی( 

 ڈی( ،حکومت اور پارلیمنٹ کے سلسلے میں اسکی ذمہ داری کو تحلیل کرنے کا امکان

، یآزاد  یک عدالتوں  ای( 

استبداد کی تمام صورتوں کا خاتمہ اورجبر و   ایف( 

۔حقوق یانسان درج ںیم قانون یادیبن  جی( 

 

  ہوں کرنا دستخط پر ہیاعالم متعلقہ پر طور یذات اس بارے میںکو آپ۔ ہے ضرورت یک وابستگی یذات اور فعال کی آپ

 موقع کے تحت نے آپ اگر کہ تک ہاںی۔ و اہم ترین شقوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے مواد کے اعالمیہ کو آپ۔ گے



 یک اسبھی تو ں،یہ ےید کر دستخط یہ پہلے پرکے اعتراف  ہیاعالم متعلقہ کے درخواست ےیل کے ہنام اجازت یرہائش

 ۔ہے ضرورت دوبارہیہاں 

  ضمانت یک امیق دیمز کے آپ تو ں،یہ کرتے ںینہ تیحما یک ضوابط ان آپ کہ ،ںیہ ملتے اشارے سےیا ںیم  مستقبل اگر

 ںیم ملک اپنے آپ اگر۔ ںیہ کرتے  ںینہ پورا کو تقاضوں قانونی متعلقہ ےیل کے امیق دیمز  آپ ونکہیک دی جاۓ گی، ںینہ

 آپ کہ ،ہے سکتا جا ایک اخذ یبھ جہینت ہی تو ں،یہ کرتے تیحما پر طور فعال یک گروہوں ای حکومتوں یجمہور ریغ

 کرتے۔ ںینہ تی حما یک نظام یادیبن یجمہور آزاد یبھ ںیم یجرمن

 

  یادی بن   بارے میں  رہن سہن کے حاالت کے اور نظام  یسماج  اور یقانون ںی م   یجرمن ۔ 2

 معلومات 
متعلق بنیادی علم   ےک حاالت کے رہن سہن اور نظام یسماج اور یقانون ںیم  یجرمن کو آپ کہ ،ہوگا کرنا  ثابت ہی کو آپ

ٹیسٹ  کے قومی  " LiD"  مختصرا   جسے( Leben in Deutschland) ہے۔ اس علم کا ثبوت "جرمنی میں رہن سہن" 

کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے لیے مختلف ادارے براہ نام واقفیتی کورسز کے طور پر تیاری کے  

کورس   مطابقتی کورسز کرواتے ہیں۔ چند صورتوں میں، واقفیتی کورس انضمامی کورس کا حصہ ہوتا ہے۔مطابقتی 

 بھی ٹیسٹ دیا جا سکتا ہے۔کیے بغیر 

 

یہ بتا کر بھی ثبوت فراہم کر سکتے ہیں کہ آپ نے کسی جرمن سیکنڈری سکول سے گریجویشن کی ہے یا آپ کے   آپ

پاس کسی جرمن سکول کے مساوی یا ہائر جنرل سکول میں پڑھنے کا سرٹیفکیٹ ہے، آپ نے جرمنی میں تربیت مکمل 

ٹیسٹ دینے کی ضرورت  ”LiD“جویشن کی ہے۔ ایسی صورتوں میں آپ کو کی ہے یا کسی جرمن یونیورسٹی سے گری

 نہیں ہو گی۔ 

  

کی اتھارٹی میں ایک شخصی انٹرویو کے ذریعے بھی اس علم کا مظاہرہ کیا جا  غیر معمولی صورتوں میں، غیرملکیوں

سکتا ہے۔ یہ انٹرویو "جرمنی میں رہن سہن" کے ٹیسٹ کے سواالت کی سطح اور صورت میں ہوتا ہے اور اس کے 

وز کی لیے آپ کو جرمن زبان بولنے کے قابل ہونے کی ضرورت ہے۔ تمام غیرملکی اتھارٹیز ایسے شخصی انٹروی

 سہولت کی پیشکش نہیں کرتیں۔

 

 

 (GER Stufe A2) 3 علم یکاف  کابولنے  زبان جرمن۔  
  قےیطر مناسب ںیمزبان  جرمن آپ کہ رہائش کے لیے ایک اور شرط یہ بھی ہےموقع کے تحت رہائشی حق کے عالوہ 

 ۔وںہ  سکتے کر  تیچ بات سے

ہے جو اس امر کا تعین کرتا ہے کہ پورے   (GER)ریفرنساس کا معیار زبانوں کے لیے کامن یورپین فریم ورک آف 

 یورپ میں زبان کی مہارتوں کی سطح کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے۔

پر زبان کی مہارتوں کا ثبوت درکار ہے۔ ضروری نہیں کہ اس علم کا ثبوت زبان کا سرٹیفکیٹ پیش   A 2 GER لیول

 کرکے فراہم کیا جایا۔ 

A2 GER ہارتوں کا مظاہرہ مندرجہ ذیل سے ہوتا ہے لیول کی زبان کی م 

اگلی اعلٰی کالس  آپ کو چار سال تک جرمن بولنے والے اسکول میں تعلیم حاصل کی ھو اور پھر اگر آپ نے 

 ، یا میں ترقی دی گئی ھو

• 



کا   پاس کرنےجرمن اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ )سیکنڈری اسکول، مڈل اسکول اگر آپ کے پاس 

 ، یا وہ (Hauptschule, Mittlerer Schulabschluss, Abitur) سرٹیفکیٹ، گریجوایشن(

• 

 • گیا ھو، یا  داخلہ دیاجرمن بولنے والے اسکول کی دسویں جماعت میں آپ کو 

جرمن زبان میں ڈگری کورس یڈ سائنسز کی یونیورسٹی میں اپالئ کسی یونیورسٹی یا آپ نے جرمنی میں 

 مکمل کیا ہو یا جرمنی میں پیشہ ورانہ تربیت لی ہو، یا 

• 

ی اتھارٹی میں عملے کے ساتھ کسی مترجم کی ضرورت کے بغیر کامیابی سے بات چیت  غیر ملکیوں کآپ 

 کرنے کے قابل تھے۔ 

 

• 

 اس۔ ہے ںینہ درکار ثبوت یکوئ کا مہارت یک زبان جرمن ےیل کے نوجوانوں اور بچوں کے عمر یک تک سال 16

 کیا جانا ھی شیپ  ثبوت کا جانے ںیم نٹریس ئریک ڈے ںیم  یجرمن ای ٹیفکیسرٹ ہیحال سے اسکول جرمن ں،یم صورت

۔ہے یکاف  

  )مہاجرین کے لیے جرمن ٹیسٹمثال ( ٹیفکیسرٹ  A2 GERلیول کے زبان  اعتماد قابل اور کو موزوں مہارت یک زبان 

(Deutsch-Test für Zuwanderer)لیول ،A2 ( زبان کا سرٹیفکیٹ زبان کے معیاری  کیا جا سکتا ہے ثابت یبھ  سے

اور   Goethe-Institut ،Test-DaF-Insitut ۔ںیہں ینہ شدہ میتسل ٹیفک یسرٹ  تمامٹیسٹ پر مبنی ہونا چاہیے۔ 

telc gGmbH ی تمام اتھارٹیز کو قبول ہیں۔کے سرٹیفکیٹس غیرملکیوں ک 

  فار آفس ڈرلیف کو آپ ساتھ، کے  (Chancen-Aufenthaltserlaubnis)موقع کے تحت رہائشی اجازت نامے

  آپ ںیم کورس اس۔ ہے سکتا جا  اید داخلہ ےیل کے شرکت ںی م کورس انضمامی کے (BAMF)زیوجی فیر نڈیا شنیگری مائ

 حاالت کےرہن سہن  اور نظام یسماج اور یقانون ںیم یجرمن اور ںیہ سکتے کر حاصل ںیمہارت یک زبان مخصوص

 کرنا یاپالئ ےیل کے داخلہ کو آپ۔ ںیہ سکتے دے سٹیٹ متعلقہ اور ںیہ سکتے کر حاصل معلومات  یادیبن ںیم بارے کے

کی مدد سے فوری طور پر   navi.bamf.de/de/-https://bamfNAvI) (-(BAMF(آپ انفارمیشن سسٹم ۔ ہوگا

۔  آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں کہ انضمامی کورسز کہاں کروائے جاتے ہیں اور کونسا عالقائی دفتر ذمہ دار ہے

  مشورہ کو آپ وہ۔ ہے یسکت  جا ید یبھ عےیذر کے والوں کرنے فراہم کورسز انضمامی درخواست ےیل کے داخلے

 ۔ ہے سکتا جا ایک استعمال پر طور کے ذریعے پہلےلیۓ  کے رابطہانہیں  اور گے ہوں خوش ںیم نےید

 

ی حاضر ی قی حق  ںیم  اسکول یک  بچوں۔ 4  
 یپور یک انیدرم کے اختتام اور آغاز کے میتعل یک اسکول یالزمکے لیۓ  ان ،وہ بچے جنہیں رہائش کا حق ملنا ہے

  ٹیفکیسرٹ  ای رپورٹس کو غیرملکیوں کی اتھارٹی آپ۔ ھو گا جانا ایک فراہم ثبوت کا یحاضر ںیم  اسکول ےیل کے مدت

 بچہ جب ،ں تصور ہو گی یم صورت اس صرف یحاضرکی  اسکول یقیحق کیا۔ ںیہ سکتے  کر  ثابت ہی  کے کر شیپ

 ۔ہو رہا حاضر ریغ سے کالس کے عذر یکس  ریبغ تک دنوں چندزیادہ سے زیادہ  دوران کے سال یمیتعل

 

حصول معاش/روزی روٹی ۔ 5  
  شیپ یک یماض ای ،ھو گا کرنا حاصل عےیذر کے روزگار مند فائدہ پر طور یادیبن  کو  یروٹ یروز یاپن تو ای کو آپ

 ۔ یگ جائے ہو محفوظ پر طور مکمل یروٹ یروز یک آپ ںیم مستقبل کہ و گیی ہکرن توقع ہی پر ادیبن یک رفت

۔  اس کا انحصار باہم ضروریات پر مشتمل اس کمیونٹی پر ہے جس میں آپ رہتے ہیں تو ں،یہ  رہتے ںینہ لےیاک آپ اگر

مل کر اخراجات  اور ںیہ  رہتے آپ ساتھ کے جن ںیہ شامل لوگ وہ عام طور پر ںیم باہم ضروریات پر مبنی کمیونٹی

  پر طور یادیبن معاش کا آپ۔ ںیہ کرتے برداشت مشترکہ طور پر اخراجات کے یزندگ یک  روزمرہ جو یعنی کرتے ہیں

  یآمدن ادہیز سے نصف یک  یونٹیباہم ضروریات والی کمکے آپ اگر ہے ہوتا حاصل عےی ذر کے روزگار بخش منافع

http://#


  حاصل  امداد یاستیر ےی ل کے اس یبھ کو کمیونٹیباہم ضروریات والی  کم از کم ای آپ۔ وہ یآت سے روزگار مند فائدہ

  خود بذات یوصول یک (Wohngeld)تاہم کرایہ میں رعایتی امداد۔ ےیچاہ ہونا قابل کے کرنے ادا ہیکرا اپنا ریبغ ےیک

 ۔ ہے جاتا کہا" ضرر بے"  اسے۔ ہے ںینہ محفوظ یروٹ یروز یک آپ کہہے یبنت  ںینہ باعث کا مفروضے اس

 کے آپ ای آپ – نے کنندگان  وصول جو ،ںیہ جاتے ے یک فراہم پر ادیبن یک شراکتوں  ان جو فوائد وہ سے، لحاظ اس

  Iی معذور ای بڑھاپے ںیم فوائد ضرر بے ان۔ ںیہ ضرر بے یبھ وہ ں،یہ ےیک ادا  خود نے ممبران کے یونٹی کم فٹین یب

(Arbeitslosengeld I) فٹینیب چائلڈ۔ ںیہ فائدہ شامل کا (Kindergeld) فٹی نیب  یملیف) ہے مانہیپ کا ف یلیر ںیم کسیٹ  

  طرح یک یآمدن یہوئ یکمائ اسے ےیل اس یروزگار بے ای پنشن اور ((Familienleistungsausgleich) ڈجسٹمنٹیا

  ۔ہے ضرر بےبھی  ہی۔ ہے جاتا سمجھا

  کو اسکالرشپ، ےیل کے مطالعہ کہ سےیج رقم، یگئ یک ادا ےیل کے بنانے قابل کے امیق ےیل کے مقصد خاص یکس

۔ہے ضرر بےیہ بھی  یعنی  ،ہے تاجا سمجھا پر طور کے یآمدن یہوئ یکمائ یبھ  

 

 ("Hartz IV" پہلے ؛  "Bürgergeld") SGB II  پر  طور خاص ں،یہ ںینہ ی مبن پر شراکت جو فوائد یسماج تر ادہیز

۔ںیہ کی جاتی ںینہ شمار ںیم یآمدنرقوم  یہوئ ملی تحت، کے  

 حکام۔  گا  ہو محفوظ یبھ معاش کا باہم ضروریات پر مبنی کمیونٹی ںیم  مستقبل کہ ،ےی چاہ ہونا امکان غالبا   کا بات اس

۔  کرتے ہیں اگرکافی آمدنی کے ساتھ ایک مخصوص فائدہ مند مالزمت واقعی کی جاتی ہے اسے قبول خاص طور پر

ا آپ کی سکولنگ یا پیشہ ورانہ تربیت اور اس کے ساتھ  اگر آپ کے پاس مالزمت کی کوئی ٹھوس پیشکش ہو ی تاہم،

ساتھ زبان اور معاشرے میں آپ کی کامیاب شمولیت یہ ظاہر کرتی ہو کہ آپ معاش حاصل کر سکیں گے تو اسے بھی 

۔ قبول کیا جائے گا کہ مستقبل میں آپ کا معاش محفوظ ہو گا۔  

کہ وہ آپ کو مالزمت کی جو پیشکش کر رہے ہیں  ںید نہ اجازت یک کرنے قیتصد یک  بات اس یبھ کو یکس کرم براہ  

 یجار قیتصد اور کو آپ تو ں،یہ کراتے جمع قیتصد دہیسنج ریغ یسیا آپ اگر۔  بطور فیور ہے سنجیدہ نہیں بلکہ وہ

 ۔ےہ  اسکت ہوکا سامنا  نقصانات دیشد کو شخص والے کرنے

میں متعدد استثنات فراہم کرتا ہے۔ ان استثنات کا اطالق درج ذیل قانون آپ کا معاش حاصل کرنے کی شرط کے سلسلے 

 پر ہوتا ہے 

شدہ تجارتی یا حکومتی سپانسر شدہ پری  میتسل اور طلباء کے یورسٹیون ی شدہ میتسل  یاستیر ای یاستیر

،ووکیشنل تربیتی ادارے میں زیر تربیت افراد  

• 

ں،یہ ار کرتےانحص پر فوائد یسماج یضمن  پر طور یعارض  جو خاندان  والے بچوں عمر کم  • 

کی  )سماجی ضابطے کی کتاب دوئم(کم عمر بچوں کے سنگل والدین جن سے غیر مشروط بنیادی آمدن

 شرائط کے مطابق مالزمت کرنے کی مناسب طور پر توقع نہیں کی جا سکتی 

• 

 • غیر ملکیطویل عرصہ تک نگہداشت کے محتاج قریبی عزیزوں کی نگہداشت کرنے والے 

  ں،یہ قاصر سے  کمانے یروز یاپن سے وجہ یک یمعذور ای یماریب  یاتینفس ا ی یذہن ،یجسمان جو یملک  ریغ

 ہے، یضرور  کرانا جمع فیصلہ ای ٹیفکیسرٹ ،یلیتفص یعنی ،یبامعن کیا کا پنشن یمعذور ےیل کے جس

 اور

• 

 ہو یپور عمر معیاری یک ٹائرمنٹیر ےی ل کے پنشن یک بڑھاپے جسے ، پر بناء یک وجوہات یک عمر

 جانے پر ہمیشہ قبول کیا جاتا ہے۔

• 

آپ  شخصکرنے واال  رابطہ ے ساتھک آپ ںیمغیرملکیوں کی اتھارٹی تو ہے سوال یکوئ ں یم بارے اس پاس کے آپ اگر

۔گا کرے محسوس یخوش ںیم کرنے مددکی   

 



کرنا  پورا  کو  شرط  یک  پاسپورٹ ۔ 6  
 اور رموث کیا سے ملک اصل اپنے پاس کے آپ کہ ہے ہ ی مطلب کا اس۔ یہوگ یکرن یپور  شرط یک پاسپورٹ کو آپ

۔ ےیچاہ ہونا قابل  کے  کرنے شیپاسے  کو آپ اور ہے یضرور ہونا متبادل کا پاسپورٹ  ای  پاسپورٹ شدہ میتسل  

 

  ممکن کرنا حاصل متبادل کا پاسپورٹ ای  پاسپورٹ سے ملک یآبائ اپنے ےیل کے آپجبکہ  ہے استثناءتب  صرف ںیم اس

  کرنا عمل پر اصولوں پاسپورٹ کے جاری کیۓ جانے کے  کے ملک یآبائ اپنے پر، طور  یاصول۔ تھا معقول ریغ ای ںینہ

  یک طرح یاس ےیل کے  کرنے حاصل پاسپورٹ جرمن ے جبہ  ہوتا الگواسوقت  پر طور خاص ہی۔ ہے ضروری

 ۔ہیںتے  جا ےیک تقاضے یتقابل سے جرمنوں ںیم صورتحال

جرمن حکام کے بجائے یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے کہ آپکے اپنے آبائی ملک میں پاسپورٹ یا پاسپورٹ کا متبادل  

  پاسپورٹ  ای پاسپورٹ اور تیار کروانا پر خرچ اپنے ریتصاو اور زاتیدستاو  یضرور۔ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔  

  پاسپورٹ کو آپ کہ ،ں یہ سکتے کر ثابت ہی آپ اگر۔ ہے یدار ذمہ یک آپ یبھ ناید درخواست ےیل کے متبادل کے

  شناخت یاپن آپ کہ ہے سکتا ہویہ  ساتھ کےشرائط  یاضاف بعض توہے  سامنا کا وںیدشوار معقول ریغ ںیم کرنے حاصل

  ےیل کے کرنے بات پر اقدامات یضرور ۔ثابت کریں ذریعے کے زاتیدستاو گرید یک  ملک یآبائ اپنے کو تیقوم اور

 ۔کیجیۓ رابطہ سے شخصکیۓ جانے والے  رابطہ اپنے ںیم غیرملکیوں کی اتھارٹی کرم براہ

 

غیر   (بال غیرضروری تاخیر) جلد از جلد اسے کو آپ تو ہے، اہو موصولپاسپورٹ کا متبادل  ای پاسپورٹ این کو آپ اگر

ابھی تک   نے آپ یا ہو ای گ کہا ان  ےیل کے کرنے سایا کو آپ چاہے ، ھو گا کرنا شیپ سامنے  کے ملکیوں کی اتھارٹی

 ۔یتھ ید ںینہ بھی درخواستوئی ککسی خاص وقت  ےیل کے (Aufenthaltstitel) ہنام اجازت یرہائش دیمز

 

۔گا جائے ایل ںینہ  واپس حق کاکے اجازت نامہ  رہائش اک آپ ںیم جےینت کے کرنے شیپ  پاسپورٹ  

وضاحت   یک  شناخت۔ 7  
  صرف اس سے۔ ہے شرط کیا یبھ کرنا واضح کو شناخت یاپن ےیل کےجاری کیۓ جانے  ہنام اجازت یرہائش دیمز

 واضح کو شناخت یاپن نے آپ جب ںیم صورت اس صرف اور ہے یسکتمل  چھوٹ یہ ںیم صورتوں یمعمول ریغ

۔ ہو یک  کوشش معقول ہر واضح طور ےیل کے کرنے  

  کو" آپ عےیذر کے جس(  تیقوم  اور دائشیپ جائے دائش،یپ خیتار نام، پر طور خاص) ٹایڈ یذات ،ہے مطلب  کا" شناخت

 ہاںی آپ عےیذر کے جس ،ہو معلوم ٹایڈ وہ آپ کو کہ ، ہے ںینہ یکاف ہی۔ جانتے ہیں حکام کے ملک یآبائکو آپ کے 

 ان۔ نہ جاتا ہو پہچانا ںیم  ملک یآبائ اس سے آپ کو آپ کے پر طور یظاہر کنیل ں، یہ جاتے پہچانے ںیم یجرمن

  یک ملک یآبائ کے آپ جو ،ہے پاسپورٹ کیا عہیذر آسان سے سب کا کرنے واضح کو  شناخت پر، بناء یک وجوہات

   ۔ہے جاتا ایک یجار عےی ذر کے عمل جانب سے قانونی

  یہنگام ای پاسپورٹ یعارض کیا مثال  )  پاسپورٹ متبادل کم از کم ای  پاسپورٹ سے ملک یآبائ اپنے ےیل کے آپ اگر

یہ جاننے کے لیے غیرملکیوں کی اتھارٹی   کرم براہ تو ہے، ںینہ ممکن کرنا واضح شناخت یاپن عےیذر کے( پاسپورٹ 

 یاپن آپمیں اپنے رابطہ کیے جانے والے فرد سے مشورہ کریں کہ ان کے عالوہ وہ کونسے طریقے ہیں جن سے 

 پر طور عام اناتیب کے( داروں  رشتہ دوستوں،) افراد ینج  ںیم بارے کے ،ںیہ کون آپ۔  ںیہ سکتے کر واضح شناخت

 ۔ںیہ  ہوتے ںینہ یکاف

 



(بے دخلی کے مفروضہ مفادات)     ںی نہ  خدشات  یکورٹ ی س  یکوئ۔ 8
کی منسوخی کا جازہ لینا    امیق کے آپ پر بناء یک وجوہات یکورٹیس جو ںیہ  تےہو معلوم حقائقایسے  دوران، اس اگر،

 ۔ہے سکتا  جا ایک انکار یبھ سے ہ دینےنام اجازت یرہائش دیمز کو  آپ تو کی وجوہات فراہم کریں

 

سہولت  ی خصوص  ےی ل کے  لوگوں  کے  عمر ی ک  تک سال 27۔ 9  
 ےیل کے نامہ اجازت یرہائش اگلے وہ اور ہے ایک حاصل نامہ اجازت یرہائشایسے افراد جنہوں نے موقع کے تحت 

 تو انکے لیے چند خصوصی شرائط کا اطالق ہوتا ہے  ںیہ ںینہ کے عمر ادہیز سے سال 27 وقت تےید درخواست

 

 یجرمن ان کے پاس بجائے کے اس تاہم، - ہے ںینہ ضرورتکی  انہیں فی الحال معاش حاصل کرنے پر، طور خاص

  تیاہل ورانہ شہیپ ایمیں پڑھائی کی  اسکول جرمن ایونی چاہیۓ ئی ہہو یک حاصل میتعل ںیم اسکول تک سال نیت ںیم

خود  آپ آپ کی سابقہ تعلیم اور رہن سہن کے حاالت کی بنیاد پر یہ یقینی دکھائی دینا چاہیے کہ  عالوہ کے اس۔ چاہیۓ

ے لیے اپنی اپن ںیم مدت لیطو آپ تاکہ ں،یہ  سکتے ڈھال مطابق کے یزندگ حاالت   کے  یجرمن ہیجمہور یوفاق کو

 ۔ ںیسک  کر فراہم خودروزی روٹی 

 

کے ادارہ کے ساتھ منسلک   تیترب  ورانہ شہیپ ای اسکول یبھ یابھ آپ اور ہے کم سے سال 27 عمر یک آپ تک جب

 ے معاش کے حصول سے مکمل استثنی ہے۔ کو اپن آپ ں،یہ

 

معلومات   دی مز۔ 10  
[Hier sollten Ausländerbehörden weitere konkrete Informationen zu Anlauf- und 

Beratungsstellen vor Ort eintragen – vor allem Migrationsberatungsstellen des Bundes und 

der Länder sowie die Jugendmigrationsdienste, die Personen zwischen 12 und 27 Jahren 

gezielt beraten.] 

 


