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ن نفقهدر رابطه با  ها تغییر مسئولیت  ان و  2023 سال هانویپناهجویان از تاری    خ اول ژ  به قانون تأمیر ن ن میر تعییر
به بعد 24.11.2022از تاری    خ   ها اجتمایعیارانه  

 

ها و آقایان عزیز، خانم  

 

ن نفقه کنیم. نمایید، ارسال یمافت یمرایانه دریپناهجویان  به ما این نامه را به دلیل اینکه شما بر اساس قانون تأمی   

M43   یی مهاجرت ، شعبه، بلکه اداره نیست جوابگو موضوع  این برایبخشداری شهر دیگر  01.01.2023از تاری    خ  

د. را به عهده یم مسئولیت گی   

  

ن ها از این به بعد . یارانهکند یمبرای شما فقط فرد مسئول تغیی   د و یا پول را نشو به حساب بانیک شما واریز یم نی 

ها دریافت کنید. از دفیر هزینه طبق معمول توانید یم  

 

شخیص و مایل، ارائه درخواست مجدد، تقاضای مالقات و سایر  أمور در  اتی تغیی  رسانن در زمینهبرای اطالع

 از تاری    خ 
ً
ید ایمیل آدرس زیر  ا به بعد ب 01.01.2023موضوعات، لطفا : تماس بگی   

 
asylblg@amtfuermigration.hamburg.de 

 
تماس تلفنن برقرار نمایید:    M ن یم  43 یی زیر با شعبهتوانید از طریق شمارهشما همچنی   

  
040 428 39 – 4399 

بعد از ظهر 3صبح تا  8ها از ساعت ها تا جمهدوشنبه  
 

گردد: آزاد ارائه یم قاتمالهمزمان در روزهای ذیل   
 

بعد از ظهر 3صبح تا  8ها از ساعت پنجشنبه و ها شنبهسه  
Bargkoppelstieg 10-14 

     
 

یتواند با زمان انتظار مالقات بدون قرارگذاری قبیل یم  از امکان چشمگی 
ً
ن  همراه باشد. از این جهت لطفا قبیل  ر قرا تعیی 
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 از طریق ایمیل استفاده کنید! 
 
 

: نامه بفرستید  آدرس زیر  بهز طریق ُپست اماس برای ت  

 

 

                                              Amt für Migration 
                                              Referat M 43 – Leistungen nach dem AsylbLG 
                                              Bargkoppelstieg 10-14 
                                              22145 Hamburg 

 

 

روز شده: اطالعات به  

ماه در آلمان اقامت دارند  18رسپرست که مدت بیشیر از تک لافراد بزرگسا ،قانون اسایس فدرال دادگاهبر اساس حکم 

 یمو در یک اقامتگاه  های متشابه(هکنندگان یاران)دریافت
ی

ایک زندگ دیگر مانند گذشته  24.11.2022کنند، از تاری    خ اشیر

را به دست آورند.  1های درجه ، یارانهجدید  ، بلکه باید نظر به مقرراتنمایند را دریافت نیم 2های درجه نهایار   

ان مقررات منجر به افزایش این  ن به عنوان  هنوز  که  یافراد در مورد مقررات جدید  شوند. اینکه آیا ها یمیارانهمی 

ن اجتمایع قرار دارند های پایه( ه)وصول یاران ماه اول 18 در  ها یارانهی هکننددریافت ن  ،دریافت تأمی  کند یا صدق یمنی 

، در حال حاضن تحت برریس قرار دارد.   خی 

 

ات یک  اض   شما، بدون اینکه درخواسنر را ارائه بنابراین. کشید خواهد  طول کوتایه   مدتتحقق این تغیی  دهید و یا اعیر

دریافت خواهید کرد.  است، 1و درجه  2ای درجه هنهابا تفاوت یار  برابر کنید، پرداخت مبلغ بجامانده را که   

 

 امیدواریم پوزش ما را بپذیرید! 

 

ام  با احیر

ی امور اجتمایع هامبورگاداره  

 

آورید: ها از اینجا به دست یمی این نامه را به سایر زبانترجمه   

 

           


