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banesa ku banojnë dhe të tjerë ose në shtëpi private deri sa të merret
vendimi i zyrës për të huaj

Mirë se vini në GJERMANI

Vetëm në muajin SHTATOR të këtij viti erdhën ne Gjermani
164.000 azilantë që të gjenin në ´´atdhe të ri´´. Qeveria Gjermane dhe
shumë ndihmës vullnetarë bëjnë sa të jetë e mundur që të ndihmojnë
çdo njërin prej tyre por për arsyen se numri është shumë i madh
shpesh është e vështirë të merren vendime te shpejta……..
Që të jeni më të qartë për pyetjet tuaja kemi bërë një përmbledhje
informacionesh që mund t´ju ndihmojnë

Çfarë do të bëhet më tej!
Pas mbërritjes në GJERMANI mund të kërkoni AZIL në :
• Policine e kufirit
• Në rajonin e policies
• si dhe në institucionet tjera
Ato ju dërgojnë në qendrën ku grumbullohen azilantët (një qendër e
madhe dhe shpesh e rrethuar ) në të cilën do të banosh tre muajt e
parë. Pas kësaj do të rregjistrohesh si dhe do të bëhet një kontroll
mjeksor gjithashtu për rregjistrimin do të bëhen foto dhe do të të jepet
një dokument i përkohëshëm.Zyra për të huaj do të të marrë në pyetje
për arsyet që e kërkon azilin dhe të jep një dokument të përkohshëm
deri sa të përpunohen dokumentet ne raport me ligjin Gjerman ne
fuqi…
Pas tre muajve të pare ka mundësi që të transferohesh në një qytet apo
shtet tjetër tjetër të Gjermanisë.Transferimi është i ndryshëm nëpër

Në qoftë se keni familje në Gjermani apo Europë!
Shumë familje luten që të dërgohen pranë të afërmve apo familjarëve
të tyre.Eshtë e rëndësishme qe në Zyrën për të huaj të tregohet se ku
banojnë në Gjermani apo Europë të afërmit tuaj se prioritet kanë
fëmijët dhe të martuarit pra bashkimi familjar
Jam I RREGJISTRUAR për AZIL në një shtet tjetër Europian!
Gjermania mund të të kthejë në vendin që ke kërkuar Azilin dhe aty të
përpunohen dokumentet e tua të azilit…..Kërkoni ndihmë avokatore
Kur mundem të punoj apo të kërkoj punë?
Për tre muajt e parë të mbërritjes në Gjermani nuk e ke të lejueshme
me ligj të punosh.Për më vonë është e vështirë të gjesh një punë në
Gjermani se ne bazë të ligjit JANE GJERMANET,QYTETARET e
EU-se ose AZILANTET qe kanë fituar azilin para teje.Pra n.q.s ke
dëshirën të punosh apo të mësosh një profesion KERKOHET leja e
punës nga zyra e punës
Disa këshilla të RENDESISHME
-Mbaje gjithmonë me vete lejen që të kanë dhënë Gjermanët
-Drejtuesit tuaj duhet të dinë gjithmonë adresën aktuale
-Duhet gjithmonë të kesh një kopje të dokumenteve tuaja
-Postën që të vjen duhet t´a hapësh menjëherë
-N.q.s. keni përsëri pyetje mund t´i drejtoni me kënaqësi në
eva@heimatstern.org

JU UROJME NJE FILLIM TE MBARE NE GJERMANI

