إصدار مايو ٢٠٢١

دليل اإلجراءات التي يجب إتخاذها عند الوصول أللمانيا

مرحبًا بك في مكان إقامتك الجديد في ألمانيا .وقبل البدء في إكتشاف ألمانيا وثقافتها ،هناك بعض اإلجراءات
الرسمية للوصول التي تحتاج إلى االهتمام بها للتمتع بجميع حقوق المقيم في ألمانيا.

• يمكنك مشاهدة هذا الفيديو التوضيحي عن اإلجراءات التي يجب إتخاذها أثناء اول
 ١٠٠يوم من وصولك الى المانيا:

• الخطوة االولي:
تسجيل مكان إقامتك
 يجب عليك التسجيل لدى مكتب تسجيل المقيمين )(Ein-wohnermeldeamtخالل األسبوع األول من وصولك الى ألمانيا.
 تحتاج إلى القيام بهذه العملية للحصول على شهادة تسجيل مكانإقامتك ”"Meldebescheinigungالالزمة لتسجيل تصريح اإلقامة.
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• الخطوة الثانية:
فتح حساب بنكي
 كثير من الخدمات األساسية تحتاج الدفع من خالل حساب بنكي ،لذلك يجب عليك فتح حساب بنكيفي ألمانيا في أسرع وقت ممكن.

• الخطوة الثالثة:
التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة
 قبل مغادرة مصر ،تقدم بطلب للحصول على تأشيرة للسفر إلى ألمانيا ،وبعد الوصول إلى ألمانيا،يتعين عليك الحصول على تصريح إقامة من أجل البقاء في البالد.

 للحصول على هذا التصريح ،يجب عليك التسجيل لدى مصلحة شئون األجانب في غضونثالثة أشهر من وصولك إلى ألمانيا.
قد تحتاج إلى المستندات التالية للتسجيل بنجاح كمواطن أجنبي:
-

جواز سفر وتأشيرة
شهادة تسجيل من الجامعة  /صاحب العمل ،إلخ.
إثبات وجود أموال كافية للمعيشة (إثبات للموارد المالية)
تغطية التأمين الصحي
شهادة تسجيل مكان اقامتك )(Meldebescheinigung

▪ تأكد من مراجعة موقع مكتب التسجيل في مدينتك للحصول على مزيد من المعلومات حول
المستندات المطلوبة في حالتك
▪ تأكد من التحقق من تاريخ انتهاء تصريح اإلقامة الخاص بك وتجديده إذا لزم األمر.

على سبيل المثال ،يتم إصدار تصريح اإلقامة ألغراض الدراسة لفترة محددة ،لذلك يجب تجديده قبل تاريخ
انتهاء سريانه بوقت كافي.
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• الخطوة الرابعة:
حضور دورات اإلندماج واللغة
 بعد الحصول على تصريح اإلقامة الخاص بك من مصلحة شئون األجانب ،سيتم إبالغك بما إذا كانمسمو ًحا لك أو مطلوب منك المشاركة في دورة اإلندماج واللغة في مدينتك الجديدة.
 دورات اإلندماج في ألمانيا سوف تعطيك الفرصة لتحسين اللغة األلمانية والتعرف على ألمانياوتاريخها ،باإلضافة إلى ذلك ،سوف تتاح لك الفرصة للقاء أشخاص جدد من جميع أنحاء العالم
والتعامل مع الثقافات المختلفة.

• يرجى مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة معلومات عن دورات اإلندماج وكيفية اإلشتراك
بها:

لمزيد من المعلومات
• قم بزيارة موقع Make it in Germany
• مركز دعم الهجرة يساعدك في الخدمات المتنوعة في بحثك عن العمل+493018151111 :
 zav@arbeitsagentur.de• لمعرفة معلومات تفصيلية حول الفرص المتاحة في كل والية في ألمانيا قم بزيارة موقع
Make it in Germany
• المكتب االتحادي للهجرة والالجئين
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 ويمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو التالية للتعرف أكثر على بعض النفاط الهامة
التي ستكون مفيدة لك أثناء معيشتك في ألمانيا:

شروط إستخدام الدراجات في شوارع ألمانيا

المواصالت العامة في ألمانيا

رخصة القيادة في ألمانيا
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• الخدمات االلكترونية:
انواع شرائح الهاتف الجوال

• التأمينات المختلفة في ألمانيا:
التأمين الصحي في ألمانيا

التأمينات اإلضافية في ألمانيا
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التأمينات االجتماعية في ألمانيا

التأمين ضد الغير في ألمانيا

• دليل العائالت في ألمانيا:
اإلجازة الوالدية (إجازة األمومة واألبوة)
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