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Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und 
Integration 
Postfach 760106, D - 22051Hamburg 

 وە و لە ئاستی پێداویستییە ستانداردەکاندا لە2023ی جانیەوەری 1گۆڕانکاری لە بەرپرسیارێتی بەپێی یاسای یارمەتییەکانی پەناخوازان لە 
 ی24

 

 بەڕێز،

 

مانگەی ەوە فەر01.01.23لە . ئێمە ئەم نامەیەت بۆ دەنووسین چونکە جەنابت بەپێی یاسای یارمەتییەکانی پەناخوازان یارمەتی وەردەگریت

 . بەرپرسیار دەبێت M 43پێشووی ناوچەکە بەرپرسیار نابێت لەم کارە، بەڵکووی فەرمانگەی کۆچ، بەشی 

 

تۆ بەردەوام دەبیت لە وەرگرتنی یارمەتییەکانت لەسەر ئەکاونتەکەت یان لە . بۆ تۆ ئەمە تەنها ئەو کەسە دەگۆڕێت کە پەیوەندیی پێوە دەکەیت

  .ئۆفیسی پارەوەرگرتنی پێشووت

 

ەوە، 01.01.23بۆ هەر گۆڕانێک لە بارودۆخی کەسی یان دارایی، داواکارییەکانی دواتر، داواکاری بۆ چاوپێکەوتن، و نیگەرانییەکانی تر، لە 

 :تکایە ئیمەیڵ بنێرە بۆ

 

                                               asylblg@amtfuermigration.hamburg.de . 

 

 

 : M 43هەروەها دەتوانی بەم ژمارە تەلەفۆنە پەیوەندی بکەی بە بەشی  

 

                                               040 428 39 – 4399 

 .15:00 – 8:00: دووشەمە تا هەینی                                               

 

 

 هەروەها لەم ڕۆژانەدا کە هۆفیس کراوەیە 

 

 15:00 – 08:00 سێشەممە و پێنجشەممە                                              

                                             Bargkoppelstieg 10-14. 

 

 

تکایە بژاردەی داواکردنی چاوپێکەوتن لە . ی زۆر چاوەڕوان بێتئەگەر بەبێ کات دیاریکردن سەردان بکەیت، لەوانەیە پێویست بێت ماوەیەک

 !ڕێگەی ئیمەیڵەوە بەکاربهێنە

 

 

 

 :بۆ نامەی پۆستی، تکایە ئەم ناونیشانەی خوارەوە بەکاربهێنە
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                                               Amt für Migration 

                                              Referat M 43 – Leistungen nach dem AsylbLG 

                                              Bargkoppelstieg 10-14 

                                              22145 Hamburg 

 

 

      زانیاریی ئێستا:

مانگە لە ئەڵمانیان  18ەوە، ئەو گەورەسااڵنەی سەڵتانە کە زیاتر لە 2022ی نۆڤەمبەری 24دوای بڕیارێکی دادگای دەستوری فیدراڵی، لە 

یان پێ بدرێت RBS( 1)بەکارهێنەرانی یارمەتی ئەنالۆگ( و لە شوێنی نیشتەجێبوونی هاوبەشدا ژیاون، دەبێت ئاستی پێداویستییە ستانداردەکان ) 

. ئەمەش بەو مانایەیە کە ئەم کەسانە یارمەتیی زیاتر وەردەگرن. لە ئێستادا، هێشتا لێکۆڵینەوە لەوە دەکرێت کە ، وەکوو ڕابردووRBS 2بری لە 

 مانگی یەکەمی وەرگرتنی یارمەتیدان )پسوڵەی یارمەتیی بنەڕەتی( یان نە. 18ئایا ئەمە ئەو یارمەتیوەرگرانەش دەگرێتەوە کە هێشتا لە 

 RBSو  RBS 2ۆڕانکارییە ماوەیەکی دەوێت تا جێبەجێ دەکرێت. بۆیە تۆ لە بەروارێکی دواتردا پارەیەکی زیادە بە قەد جیاوازیی ) نێوان گئەم 

  پێویست ناکات داوای هیچ شتێک بکەیت یان داوای پێداچوونەوە پێشکەش بکەیت. -( وەردەگریت 1

 ئێمە هیوادارین کە ئێوە لەمە تێبگەن!

 

 م،لەگەڵ ڕێز

 

 فەرمانگەی ئاسوودەیی کۆمەاڵیەتی لە هامبۆرگ

 

 : دەتوانی وەرگێڕاوی ئەم نامەیە بە زمانەکانی تر لێرەدا ببینیت

 


