
 

 

 لجميع المراجعين اخرى الى مقاطعة من السكن تغير بحظرنشرة معلومات خاصة 

  

طالبي  . و ينص هذا القانون على منع2017شرين الثاني/ نوفمبر ت 1بتاريخ  اخرى الى مقاطعة من السكن تغيير بحظرصدر قانون 

 القرار النهائي بحقهم. الخاص بهم و صدورحتى يتم البت في طلب اللجوء  . أخرى الىمقاطعة  من السكن من تغيير اللجوء

 االساسيةتلقون فيها الرعاية يالمقاطعة التي في  طالبي اللجوء لكل السكن تغير عدم يعني هذا

بمن فيهم طالبي اللجوء قبل  ،بهم القانون على جميع طالبي اللجوء الذين لم يتم صدور قرار نهائي بطلب اللجوء الخاص هذايطبق 
  . 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  1تاريخ 

الحاصلين على ة من قانون اللجوء و كذلك ثجئين الحاصلين على حق اللجوء وفق المادة الثالالهذا القانون ال يشمل ال إنفو عليه 
  .)ن لم يطعنوا بحكم الحماية المؤقتة و لم يقدموا استئنافالذي(  حق الحماية المؤقتة

لديكم سبب مقنع لتغيير  كان لو و يُْعتََمدفإن هذا التنازل لن  االساسيةالرعاية  في الحق إضاعة أوالطوعي في حالة التنازل  حتى
هو الذي يقرر في حال يمكنكم تغيير  و المركز ،االساسيةدون تقديم طلب لمركز الرعاية اتخاذه ن هذا اإلجراء لن يتم ألالمقاطعة 

 المقاطعة أم ال.

على تمويل أنفسكم و دفع التأمين الخاص أيضاً في حال حصولكم على عمل يمكنكم من خالله أن تكونوا قادرين  ينطبق القانون هذا
الرعاية  ل شيء بأنه سيتم إلغاء تسجيلكم لدىأوالً و قبل ك األخذ بالحسبان كن لمقاطعة أخرى معنقل السيمكن  الحالة هذه في بكم و

  .االساسية

 زيارة حالة في  مقاطعة أخرى أوفي مواعيد  لديكم في حال كان االساسيةفيها الرعاية يسمح لكم مغادرة المقاطعة التي تتلقون 
  .ال تتجاوز الثالثة أيام كأقصى حد ممكنأ يجب الزيارةهذه  لكن مدةاصدقاء 

  ).البطاقة  في انظر(المنطقة  مستوى على الحظر بقانون ماااللتز :انتباه

  تحذير!!

ً  في مقاطعة أخرىيمنع تسجيل عنوان آخر  محاولة تغيير  بمجرد أو حتى ،في حال تم تغيير عنوان السكن لمقاطعة أخرىو  ،منعاً باتا
 فرض حقها منالشرطة عليه فإن  بالشرطة و يعلمهم بتغيير العنوان و بناءً  يتصلقد التسجيل موظف المسؤول عن فإن ال ،العنوان

و في حال عدم عودتكم  . عنوانكم األصلي فيها و التي منها غادرتمو ستجبركم على العودة للمقاطعة التي  عليكم رامة ماليةغ
  رامة مالية جديدة أكبر من الغرامة األولى.عليكم غ ضْ رَ تفُ سَ َف  ،لمقاطعتكم

  مقاطعة أخرى.عندها يسمح لكم بتغيير السكن أو االنتقال ل ،طلب اللجوء الخاصة بكمبمجرد انتهاء اجراءات 

  الخاص بكم على الفور. االستشاراتإبالغ قسم ينبغي عليكم  ،في حالة انتقالكم لمقاطعة أخرى و صدور مخالفة بحقكم

  


