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السكن مكان تحديد موضوع عن جديده معلومات   

  G اقامه   § 12 a الفقره حسب  

 االشخاص المعنيين:

.السنوية الحماية اقامة, الجئينلا, اللجوء حق طالبي.   

 على عائقا وقف الذي االمني البلد وضع على بناء االقامة حصلواعلى الذين االفرد.
                                                                                            ترحيلهم

                                                                .(§25 Abs.3 G   أقامه(

التسجيل برنامج اساس على االقامة على حصلوا الذين االفراد.   

           .(§22 G 23§ او  أقامه(  

 بعد االقامة منحهم تم الذين/ االقامة الممنوحين/ باقامتهم المعترفين االفراد
. وبنجاح 01.01.2016  

 تحديد مكان السكن اي ( المحتوى والمدة): 

 ثالث ولمدة  باقامتهم المعترفين و المعنيين االفراد اندماج عملية وتدعيم الستمرار
 في االقامة على حصلوا والذين, )سنوات 3 لمدة اقامة  على الحاصلين اي( سنوات

) اللجوء لطلب التسجيل وقت(اللجوء قضية سير اثناء وايضا, فيها يسكنون التي المقاطعة
). السكن محل( اقامتهم محل تغير بعدم ملزمين, ذاتها المقاطعة في الفرز اثناء وايضا  

 االسرة افراد اي( الشمل لم بعملية يقومون الذين لالفراد جاري ايضا هو االلزام هذا
). االلزامي القرار بهذا مشموليين  

 بعين فيها تسكن التي) لحكومةا (المقاطعة تاخذ الخاصة الحاالت في وفقط
 المقاطعة بموافقة النقل يتم والتي اخرى مقاطعة الى االنتقال في رغبتك حالة االعتبارفي

.  المقاطعتين بموافقة يتم القرار اي, اليها تنتقل ان تريد التي  

 



الحاالت االستثنائية( في حالة عدم االلزام بمكان االقامة او 
 السكن): 

القاصريين, الزوجة او الزوج, االجانب  

 ساعة 15 لمدة وظيفة او عمل طريق عن االجتماعي الضمان بتقديم ملزم الفرد_ 
او .اسبوعين  

 اويرو 712,00 قدره راتب شهريا يدخل الذي او الشهري المدخول يكون ان يجب
او شهريا صافي  

او عليها سيحصل او  مهنية دراسية منحة على حصل_   

اخرى دراسات او المهنية الدراسة ميلتك مرحلة في هو الفرد_   

 

: االلزام بهذا مشموليين يرالغ  

 المتطلبات توفير اساس على للسكن المحلي  االلزام برفع االجانب دائرة تقوم
  :اليها المقصود االخرى االجانب دائرة من الطلب وقبول بموافقة وايضا, وتلبيتها المذكورة

 ينتقلوا ان يريدون الذين, القاصرين الاالطف, الزوجة او الزوج, االجانب_ 1
  يتمنوه الذي للمكان

)  صافي (712,00 شهري براتب اسبوعيين ساعة 15 لمدة وظيفة او عمل عقد_ 
  او

  المعيشية االحتياجات يغطي شهري مدخول خالل من_ 

 او

  متوفرة مهنية دراسة او دراسي مقعد على الحصول خالل من_

 االطفال او بزواجهم معترف اي رسميا متزوجين لذينال الزوجة او الزوج او_ 2
فيه يرغبون الذي للمكان ينتقلوا ان يريدون الذين مرتبطين الغير القاصرين  

 النقل طلب تقدم ان تستطيع, المطلوبه واالدله الكافيه االسباب توفر حالة في_ 3
 دائرة(نالرسميتي الجهتين من الطلب دراسة يتم حيث اخرى مقاطعه او منطقه الى

.اليها تنتقل ان تريد والتي فيها تقيم التي طعه المقا اي)  االجانب  



 عدم حال في االجانب دائرة مع تواصل هناك يكون ان يرجى
 االنتقال قبل اخرى مقاطعة او لمدينة االنتقال موضوع فهم او وضوح

. اخرى منطقة او سكن محل الى  

 

  

 

 


