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اشتغال با دولدونگ
Beschäftigungsduldung

نظیم شده در:

قانون دولدونگ در آموزش و اشتغال

به اجرا:

ژانویه سال 2020

استاندارد:

قانون اقامت  60د (تا  31دسامبر  2023معتبر است)

هدف:

افرادی که می توانند معاش خود را با اشتغال پایدار حفظ کنند  ،باید در برابر اخراج از حمایت بیشتری

اثر:

اعطای تعهد  30ماهه دولدونگ بر اساس اشتغال  ،که امکان افزایش اجازه اقامت بند  25ب یا  18ا ،

برخوردار شوند.

قانون اقامت ،فراهم می کند.

شامل چه کسانی میشود؟

آیا احتمال دولدونگ اشتغال وجود دارد؟
بله ،اگر:

نه  ،اگر:

هویت شخص و همسر یا شریک زندگی مشخص

ورود شخص پس از ، 01.08.2018

شده است ،

شخص در مراحل پناهندگی است یا به تازگی مراحل پناهندگی را تمام

شخص حداقل  12ماه دولدونگ دارد ،

کرده است ،

او حداقل  18ماه است که مشغول کار میباشد ،

متقاضی یا همسر یا شریک زندگی وی مرتکب جرمی شده اند

حداقل برای  12ماه معیشت خود را تأمین می کند و او یا همسر یا شریک زندگی وی یک دوره ادغام را با تعهد به اتمام
کودکان در سن مدرسه می توانند حضور در مدرسه

را ثابت کنند.

نرسانده اند یا

با یک سازمان تروریستی یا افراطی ارتباط برقرار کنید.

چه چیزی برای مشاوره مهم است؟
جزئیات حقوقی و اثر عملی ابهامزدایی

تایید هویت

در اینجا همان استانداردها و مهلت های مشابه مربوط به دوره های آموزش اعمال می شود .هویت متقاضی و همسر یا

شریک زندگی باید روشن شود.

 12ماه در اختیار داشتن دولدونگ

انتقال فوری پس از تصمیم منفی در روند پناهندگی امکان پذیر نیست.
به مدت  18ماه استخدام با داشتن بیمه تامین اجتماعی
قبل از درخواست  18،ماه اشتغال داشته و حداقل زمان کار  35ساعت در هفته (یا  20ساعت در هفته برای والدین مجرد)  .بنابراین
افراد دارای منع اشتغال نمی توانند از دولدنگ اشتغال برخوردارشوند.

12ماه تزمین امرار معاش

این شرط فقط برای متقاضی اعمال می شود  ،نه برای اعضای خانواده .موارد استثنائی در مورد والدین تنها ،با توجه به دامنه
اشتغال وجود دارد  ،نه درآمدی که به دست می آید.
دانش کالمی کافی از زبان آلمانی

متقاضی باید حداقل مهارت های زبان آلمانی را در سطح ( )A2داشته باشد .
عدم ارتکاب جرم

متقاضی و همسر یا شریک زندگی نبایند به ارتکاب جرم عمدی در قلمرو فدرال محکوم شده باشند  -مهم نیست این، .حکم

چیست؟ اما جرمهایی که طی قانون اساسی اقامت و مهاجرت ،حکم صادر شده است .فقط در صورت محکومیت و مجازات تایید
شده بیش از  90مجازات روزانه اعمال می شود.

در خانواده هایی که با فرزندانشان زندگی می كنند حداقل به مدت یك سال نبایند محكومیتی داشته باشند یا به جرایم خاصی

محكوم شده باشند (به عنوان مثال جرایم جانی یا زندگی یا حتی برخی از جرائم مواد مخدر) .محکومیت نوجوانان که به مدت
یکسال و کمی بیشتر نادیده گرفته می شود ،اگر در حکم تخفیف ویژه داده شود.

اعطای تعهد برای اعضای خانواده

متقاضیانی که متاهل  ،شریک زندگی می شوند و یا با فرزندان در یک رابطه خانوادگی زندگی می کنند  ،باید توجه داشته باشند
که برخی از شرایط باید توسط چندین عضو خانواده رعایت شود  ،به عنوان مثال مسئولیت کیفری یک عضو خانواده ممکن است

منجر به امتناع دولدونگ اشتغال شود .در صورت اهدای دولدونگ ،به همسر و فرزندان همچنین دولدونگ تعلق میگیرد.
اگر دیگر الزامات صالحیت وجود نداشته باشد  ،دولدونگ باطل خواهد شد

در عمل  ،این به عنوان مثال به این معنی است که از دست دادن شغل از بین رفتن دولدونگ را تهدید می کند .اگر رابطه اشتغال

خاتمه یابد  ،این باید به اداره اتباع بیگانه ابالغ شود.

احتیاط! وابستگی به کارفرمایان می تواند شرایط کار نامساعدی را ایجاد کند.

نتایج پایانی :قانون اقامت بند  ۲۵ب

پس از  30ماه دولدونگ اشتغال  ،مجوز اقامت مطابق بند  25قانون اقامت باید اعطا شود  ،حتی اگر هشت یا شش سال اقامت

قبل از آن هنوز نرسیده باشد.

احتیاط! در برخی موارد الزامات بیشتر اعمال می شود  ،به عنوان مثال از نظر سطح زبان
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