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Guhertina berpirsiyariyê li gorî Qanûna Sûdên Penahxwazan ji 1ê Çileya Paşîn, 2023 û 
asta hewcedariyên standard ji 24ê Mijdara 2022-an ve 
 
 
Kekê yan banûya rêzdar, 
 
Em vê nameyê ji we re dinivîsin ji ber ku hûn li gorî Qanûna Sûdên Penahxwazan sûd 
werdigirin. Ji 01.01.23ê pê ve êdî nivîsgeha navçeyê ya berê dê ji vê yekê berpirsyar nebe, 
lê Nivîsgeha Koçberiyê, Beşa M 43 dê berpirsiyar be.  
 
Ji bo we, ev tenê kesê têkiliyê diguhere. Hûn ê li ser hesabê xwe yan li nivîsgeha 
diravdayîna xwe ya berê berdewam bikin ku sûdên xwe bistînin.  
 
Ji bo guhertinên di rewşên kesane yan aborî de, serîlêdanên paşerojê, daxwazên hevdîtinê, 
û fikarên din, ji 01.01.23 ve, ji kerema xwe re e-nameyê bişînin bo 
 
                                               asylblg@amtfuermigration.hamburg.de . 
 
 
 Herwiha hûn dikarin bi vê hejmara telefonê xwe bigihînin Beşa M 43:  
 
                                               040 428 39 – 4399 
                                               Duşemî-Înî 8:00 – 15:00. 
 
 
herwiha li van rojên nivîsgeh vekirî ye  
 
                                             Sêşemî û Pêncşemî  08:00 – 15:00 
                                             Bargkoppelstieg 10-14. 
 
 
Eger hûn bêyî diyarkirina demê serdanê bikin, dibe ku hûn demeke dirêj li bendê bimînin. Ji 
kerema xwe bijardeyê bi kar bînin ku hûn bi e-nameyê dema hevdîtinê dixwazin! 
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Ji bo nameyê, ji kerema xwe navnîşana jêrîn bikar bînin: 
 
                                               Amt für Migration 
                                              Referat M 43 – Leistungen nach dem AsylbLG 
                                              Bargkoppelstieg 10-14 
                                              22145 Hamburg 

 

Agahiyên nia:      

Li dû biryara Dadgeha Destûra Bingehîn a Federal, ji 24-ê Mijdara 2022-an pê ve, kesên 

mezinên tenê yên ku ji 18 mehan zêdetir e li Almanyayê ne (bikarhênerên alîkariyên analog) 

û ku li cîhek hevbeş dijîn, divê Asta Pêdiviyên Standard (RBS) 1 bistînin, li şûna RBS 2, mîna 

berê. Ev tê wê wateyê ku ev kes dê alîkariyên zêdetir bistînin. Heya niha, hîna tê lêkolînkirin 

ka gelo ev ji bo wergirên alîkariyê ku hîn di 18 mehên pêşîn ên wergirtina alîkariyê de ne 

(wergirtina tezmînata bingehîn) jî dibe an na. 

Ev gûhertin dê hindek dem bigire ku were pêkanîn. Ji ber vê yekê hûn ê ji bo cûdahiyê (di 

navbera RBS 2 û RBS 1) de di demek paşde de dravek zêde bistînin - ne hewce ye ku hûn 

serlêdana tiştek bikin an îtirazek bikin.  

Em hêvî dikin ku hûn vê yekê fêm bikin! 

 

Rêz û hurmet 

 

Nivîsgeha Rifaha Civakî li Hamburgê 

 

Dikarin wergera vê nameyê bi zimanên din li vir bibînin:  

 

                                                       


