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 اشتغال با دولدونگ 
 Beschäftigungsduldung  

 شده در: مینظ آموزش و اشتغال دولدونگ درقانون 

 اجرا: به  2020سال  هیژانو 

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

 یشتریب تیدر برابر اخراج از حما دیحفظ کنند ، با داریتوانند معاش خود را با اشتغال پا یکه م یافراد
 برخوردار شوند.

 هدف:

، ا  18ب یا  25 د بن اجازه اقامت شیبر اساس اشتغال ، که امکان افزا دولدونگ  ماهه 30تعهد  یاعطا
 کند. یفراهم م،قانون اقامت 

 اثر:

 

 ؟چه کسانی میشودشامل 

 اشتغال وجود دارد؟ دولدونگ احتمال  ایآ

 

 بله، اگر: نه ، اگر:

 ، 01.08.2018پس از  شخصورود 
را تمام  یمراحل پناهندگ یبه تازگ ایاست  یشخص در مراحل پناهندگ

 کرده است ،
 شده اند یمرتکب جرم یو یزندگ کیشر ایهمسر  ای یمتقاض

دوره ادغام را با تعهد به اتمام  کی یو یزندگ کیشر ایهمسر  ایاو 
 اینرسانده اند 

 .دیارتباط برقرار کن یافراط ای یستیسازمان ترور کیبا 

مشخص  یزندگ کیشر ایشخص و همسر  تیهو
 شده است ،

 ، دولدونگ داردماه  12شخص حداقل 
 ،مشغول کار میباشد ماه است که  18او حداقل 
 و کند یم نیتأم را خود شتیماه مع 12 یحداقل برا

توانند حضور در مدرسه  یکودکان در سن مدرسه م
 را ثابت کنند.

 

 مشاوره مهم است؟ یبرا یزیچه چ
  جزئیات حقوقی و اثر عملی ابهامزدایی

  هویت تایید

 ایو همسر  یمتقاض تیشود. هو یآموزش اعمال م دوره هایمربوط به مشابه  یهمان استانداردها و مهلت ها نجایدر ا 
  روشن شود. دیبا یزندگ کیشر

 دولدونگ داشتن  اریماه در اخت 12 
 .ستین ریامکان پذ یدر روند پناهندگ یمنف میپس از تصم یانتقال فور

 با داشتن بیمه تامین اجتماعی ماه  استخدام  18به مدت 

 نی. بنابرا مجرد( ینالدوبرای در هفته  ساعت 20 ایساعت در هفته ) 35 زمان کارحداقل و  اشتغال داشتهماه  18،قبل از درخواست 
 شوند.خورداررباشتغال دولدنگ  ازتوانند  یمنع اشتغال نم یافراد دارا



 ماه تزمین امرار معاش 12
دامنه با توجه به  ،تنها نیوالدمورد در استثنائی موارد خانواده.  یاعضا یشود ، نه برا یاعمال م یمتقاض یشرط فقط برا نیا

  .دیآ یکه به دست م یوجود دارد ، نه درآمداشتغال 

 یاز زبان آلمان یکاف یدانش کالم
 .باشد داشته  (A2) را در سطح یزبان آلمان یحداقل مهارت ها دیبا یمتقاض

 مجرارتکاب عدم 

 حکم،. نیا ستیمهم ن -در قلمرو فدرال محکوم شده باشند  یبه ارتکاب جرم عمد نبایند یزندگ کیشر ایو همسر  یمتقاض
 تاییدو مجازات محکومیت صورت فقط در  شده است. صادرحکم  مهاجرت،اساسی اقامت و جرمهایی که طی قانون اما  چیست؟

 شود. یمجازات روزانه اعمال م 90از  بیششده 
 یخاص میبه جرا ایباشند داشته  یند محكومیتنبایسال  كیكنند حداقل به مدت  یم یزندگکه با فرزندانشان هایی در خانواده 

که به مدت نوجوانان محکومیت از جرائم مواد مخدر(.  یبرخ یحت ایزندگی  ای یجان می)به عنوان مثال جراشده باشند محكوم 
 شود. حکم تخفیف ویژه داده در ، اگر شود یمنادیده گرفته یکسال و کمی بیشتر 

 خانواده یاعضا یتعهد برا یاعطا

توجه داشته باشند  دیکنند ، با یم یزندگ یرابطه خانوادگ کیبا فرزندان در  ایشوند و  یم یزندگ کیکه متاهل ، شر یانیمتقاض
عضو خانواده ممکن است  کی یفریک تیشود ، به عنوان مثال  مسئول تیعضو خانواده رعا نیتوسط چند دیبا طیاز شرا یکه برخ

 میگیرد. همچنین دولدونگ تعلق همسر و فرزندان ، به در صورت اهدای دولدونگ اشتغال شود. دولدونگمنجر به امتناع 

 باطل خواهد شد دولدونگ وجود نداشته باشد ،  تیالزامات صالح گریاگر د
کند. اگر رابطه اشتغال  یم دیرا تهد دولدونگرفتن  نیاست که از دست دادن شغل از ب یمعن نیبه عنوان مثال به ا نیدر عمل ، ا 

 ابالغ شود.بیگانه  اداره اتباع به  دیبا نی، ا ابدیخاتمه 
 کند. جادیرا ا یکار نامساعد طیتواند شرا یم انیبه کارفرما ی! وابستگاطیاحت 

 
 ب  ۲۵: قانون اقامت بند نتایج پایانی

شش سال اقامت  ایاگر هشت  یاعطا شود ، حت دیباقانون اقامت  25 بنداشتغال ، مجوز اقامت مطابق دولدونگ ماه  30پس از 
 باشد. دهیقبل از آن هنوز نرس

 شود ، به عنوان مثال از نظر سطح زبان یاعمال م شتریموارد الزامات ب ی! در برخاطیاحت

 دیمشاوره توجه داشته باش یبرا
 یسواالت حقوق ی.  براستندین یو حرفه ا یمشاوره حقوق یبرا ینیگزیرا ارائه دهند ، اما جا نهیزم شیدانش پ دیاطالعات با نیا

 :دیادغام و مهاجرت استفاده کن یبرا نیبرل سنا یها ونیسیدفتر کم شنهاداتی.  از پدیریمرکز مشاوره تماس بگ کیبا 
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