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Ndryshim i parashikuar i përgjegjësisë sipas ligjit për përfitimet e azilkërkuesve nga 1 
janar 2023 dhe niveli standard i kërkesës nga 24 nëntor 2022 
 
Zonja dhe zotërinj 
 
Ne po ju shkruajmë sepse po merrni përfitime sipas ligjit për përfitimet e azilkërkuesve Nga 
data 01.01.2023 nuk është më përgjegjëse zyra e mëparshme e qarkut, por Zyra për Migrim, 
Departamenti-M43.   
 
Për ju, kjo ndryshon vetëm personin e kontaktit Përfitimet tuaja do të vazhdojnë të kreditohen 
në llogarinë tuaj ose në ato të mëparshme  
 
Ndryshimet në rrethanat personale ose ekonomike, takimet dhe shqetësimet e tjera,si dhe 
kërkesat ju lutemi i dërgoni nga 01.01.23 përmes emailit 
 
                                               asylblg@amtfuermigration.hamburg.de . 
 
 
 Ju gjithashtu mund të kontaktoni Departamentin M 43 përmes telefonit në  
 
                                               040 428 39 – 4399 
                                               Hënë-Premte nga ora 08:00 – 15:00 
 
 
Si dhe në këto ditë të hapura për konsultime  
 
                                             Të martën dhe të enjten 08:00 – 15:00 
                                             Bargkoppelstieg 10-14. 
 
 
Vizitat pa termine mund të jenë të ndërlidhuar me afate të gjata të pritjes. Ju lusim të 
përdorni mundësinë e kërkesës për termin përmes emailit!  
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Për post ju lutemi të përdorni këtë adresë: 
 
                                               Zyra për Migrim 
                                              Departamenti M 43 – përfitimet sipas AsylbLG 
                                              Bargkoppelstieg 10-14 
                                              22145 Hamburg 

 

 

Njoftim aktual:      

Sipas një vendimi të Gjykatës Federale Kushtetuese, nga 24 nëntori 2022, të rriturit beqarë 

që kanë qëndruar në Gjermani për më shumë se 18 muaj (përfitues të përfitimeve të 

ngjashme) dhe jetojnë në strehim të përbashkët, nuk do të përfitojnë më ndihmën për nevojat 

standarde (RBS) 2, por do të përfitojnë RBS 1. Kjo do të thotë përfitime më të larta për këta 

njerëz. Aktualisht po shqyrtohet nëse kjo vlen edhe për përfituesit që marrin përfitime brenda 

18 muajve të parë të marrjes së përfitimit (përfitimet bazë). 

Ndryshimi do të marrë pak kohë. Prandaj, më vonë do të merrni një pagesë shtesë me 

shumën e diferencës (ndërmjet RBS 2 dhe RBS 1) pa pasur nevojë të aplikoni për ndonjë gjë 

ose të paraqisni një kundërshtim.  

Kërkojmë mirëkuptimin tuaj! 

 

Përshëndetje të përzemërta 

 

Autoriteti social Hamburg 

 

Përkthimin e kësaj shkrese në gjuhët e tjera e gjeni këtu:  

 

                                                


