
I- ت دار�د��	ا��زه ا  ���و��ت او�� �رای ���ه �و��ن �
   
 �را �� ا��زه ��ر 
رورت دار�د؟-١
  

��ل، ���� ا.     � ��ر $#"� د�!ریر �رای گ�رای ھر ��ر ��ر �
 .���د

  
 �رای آ�و#�ن �& )ر' و�� ��ر�ن �ردن در �& $ر�ت �� �"دی. .     

   
  

 �� �وع و از ��� ���وا��د ا��ره ���� ��ر را �د�ت آور�د؟   -٢
  

 �د���� ش��ه در آ���ن  ��٣� ���ر از ا�ر ١-٢
  

 ا��زه ��ر�ردن ���ت. در ا�ن "ورت      
درج  در ا	��ت ��� $�� (ا��زه ا	��ت �� �"د�ق ورود � ا���ن)      
 ا�ت 

 
 „Erwerbstätigkeit nicht gestattet“  

  “��ر �ردن ��. ا�ت“        
  

در  آ���ن  ��ه  ١۵ا�� ���ر از   ٣$�� ا/�' از  رگا – ٢-٢
 ��م ����و��ن #�رج $ده ا�دو از �)ل اول �رای �3ت  ����$�د
         

  
�وا��د ��ر ���د و ھم ا��زه ��ر را �د�ت آور�د. �� ��$  در ا�ن �ر)�

  در�ن �دت در ا	��ت ��� $�� درج $ده ���وا�د �
  

      „Beschäftigung mit Genehmigung der 
 Ausländerbehörde gestattet“    

 “�� د��ور د"�ر !�ر�� � ا��زه ��ر �ردن ا�ت“    
       

 ���� ���د ��/� $را�ط 5ز� �رآورده $ده ��$د.  
   

 �� ���د �رد (�� ا�ن �را�ط را �راورده ���د)؟ 
  

��وی �& ��ر'ر�� $و�د � وی �رای ��ن �اول ���د در �
 ��$��8د �& ��ر را ��7د.

  
اداره !�ر�� � ��ن را �  در!وا��&��دآ ���د �رای ھ��ن ��ر�& 

��ن ا��زه ��ر را ���/�ع ���د.	��ت�دھ�د و� ا��س ا ��� 
  
 
 

در#وا�ت ��ر$�� را  (Ausländerbehörde)اداره !�ر�� � 
 (Bundesagentur für Arbeit)اداره �'& ��ر� �د.   ���;ر

 "ورت <�وم ا�ن اداره ���ط ذ�ل را �رر�� ���7د: � 
  
 ��ر:(ق او��ت  �رر�� ا����ز -آ

اداره ��� ��ر �)��ق ���7د � آ��  ��ر را � $�� در��'ت ��وده 
��ط  ری (ا����� ھ� و �� ����و��ن � در ھرگا�د، ا$#�ص دی

��وی ��ر ا�د، �رای ��ر را  ا���ن�ا��زه ��ر را دار�د) � در �
 ��ا�ن ��ررا � ی گ� $�� در��'ت ��وده ا�د <@	 ��دی و $��

  دار�د �� #�ر. 
 �ود:  ه�وج

ا���ن �3@ٌ در ��درزا#زن  ���طقدر ��/�  
(Niedersachsen)  ز )ق او��ت ��ر "ورت����رر�� ا�

 رد.گ���
�)"�ل �رده ��$�د و �� آ�وزش �& $Bل را  رگا ��$ �و'���

ا���د �ر�وط $�� در آ���ن ر���َ 	�ول $ده  و ���م �رده ��$�د
��$د، در ا�ن "ورت ��ز �رر�� ا����ز )ق او��ت ��ر"ورت 

 �رد.گ���
  

 �رر�& �را�ط -��ون ��ر -ب
  $�� ��$��8د $ده ھ�� در ا�ن �� �)��ق ��$ود � آ�� در ��ر �
$را�ط و 	وا��ن )�وق ��ر ( �3ل و	ت و�دت ��ر) �رآورده $ده 

  $�� و<ده داده $ده �ط��ق �� ا�ت ��#�ر. و ھ���Eن آ�� �زد �
. 	��ون �زد ا�ت �� �

  
 ��0 �راه دادن ��� �� �/ ��ر -ث

 .ر �راھ� ��ر ����7دگ�)��ق ��$ود � آ�� $�� � ھ�ث �& ��ر
ر �رر�� گز�را $�� ھ�وز)ق ��ر �ردن  �راھ� را �دار�د. ا

 �راھ� را دار�د. �رد $�� ا��زه ��رگا����ز )ق او��ت "ورت ن
  و	ت دارد. ھ��1  ٢ �رای ھ� ا�ن  �)����ت  اداره ��� ��ر

�)����ت ا��زه ��ر را �  ٢ر اداره ��� ��ر در /رف گاا �ھ;
��$ 

ارا� ��ود و �� �واب �داد (!) ، اداره #�ر���8 ���د � $�� ا��زه 
 ��ر را �دھد �� �طوا��د � در آن �"دی ��ر �����د.

 اداره #�ر���8 ���د در ا	��ت ��� $��  ا��زه�و�� ����د � 
 ��ر را درج ��د.

  
 و�� $�� ا��زه ��ر دادر اداره ��� ��ر �وا'�ت � ا��زه ��ر نگا

$دن  اور�د، اداره #�ر���8 ��7ف ا�ت � د�5ل رده را �د�ت ن
 ��$  #@ف  �(ر�ریا��زه ��ر را �� ارا� ����د. $�� ���وا��د �

�& �ر�.  ا�ن '�"� در ظرف �& �دت ���ن ا<�راض ����د. از
 �$ور�� ���د 	�ل از ان ���و��ت و �$وره 5زم �د�ت آور�د. 

ی  گز�د در آ���ن  ��ل ��۴ه ا�� ���ر از ١۵$�� ا/�' از  اMر - ٣-٢
 �� ���د 

  
 ��ق ��$ود،ط��5ی $�� ت ٢-٢در ا�ن "ورت ھ� 	وا<د و ��ط ھ�ی 

  
 :    رگم

اداره ��� ��ر )ق ا����ز او��ت ��ر را در ���م ���ت ا���ن �رر�� ����7د 
�)ق � ا�ن ��ر را در��'ت ���د. و $�� ا��زه � ا��س ان ا$#�ص �� �

دار�د ��ر ھ�ی �را�� را ا���ب دھ�د. �)ت ا�ن $را�ط  ��Eس �د�ت 
 آوردن ا��زه ��ر �رای $�� ���د ��رود.

  
 ��ل �د�ن طرف در آ���ن ������د  ��۴� از  رگا -۴-٢

  
در ا�ن "ورت  )ق ��ر �ردن را دار�د، �دون آ�7 اداره ��� ��ر در�ن 

#واھ�ن  اداره #�ر���8 �را�� ���د و � ���د�ورد �رر�� ��د. ا�� $�� 
��ن ا/�' �ردن  $و�د ا�ن ��� در ا	��ت ���

 
                         „Beschäftigung gestattet“  

 “��ر�ردن ا��زه ا�ت”                  
         

  . (ق ��ر�ردن را �دار�د�دون درج ا�ن ���
  

��ن ھر �وع ��ر و �� آ�و#�ن �& )ر'  رج��د از د ����ا�ن ��� در ا	��
 را آ��ز�رده ���وا��د.

  
���8 ا��زه ا	��ت داده $ده ��$د،  )ق ��$ ����7 در ا	�����9ل  ا�� �� و	

 �& ��ر  ( ���� � <�ث ��ر 'ر��) را �دار�د���:ل � ���7 $�� ھ��$
��$ ا�;�ی و/�; ر گ� ھ�ث ��ر �رای ا��8 'ر�� /رورت دار�د �

 ����7د.
  

 ر�د ��وا��زه ��ر را �د�ت آ�& �(ت �دام �را�ط ���وا��د   -٣
 ؟�رده ��وا��ددر �/ �;دی آ�و!�ن �/ (ر"� را �روع       

  
��ه در آ���ن �� ��$�د، ا��زه آ�وز#�ن �& )ر' را   ٣$�� ���ر از  رگا

  �دار�د.
  

 ����7د،  از اداره  یگ��ه در آ���ن ز�د ٣از  ا/�' $�� رگا��  ا
#�ر���8 ا��زه آ�و#�ن �& )ر' را در �& �"دی �د�ت آورده ���وا��د، 

�دون آ�7 از طرف اداره ��� ��ر در�ن �ورد �دام �رر�� "ورت 
 . �!�رد



  III-  ت دار�د��زه ا-�ن �� ا��و���رای >�� &� �='و��ت او
  

 $�� داده $ده ��$د،  (Aufenthaltserlaubnis)ا��زه ا	��ت  اMر�
 و Eراا�ت � �را��س �دام ��ده ھ� و 	وا��ن �3ت $��  در �Eپ ��رت

��$  ��ظور$ده ا�ت. ا��زه ا	� �ت �
  

؛ ۴و ٢، ":ره ٢٣؛ ��ده ٢،   ��'� ٢٢ا��زه ا-��ت �� ا��س ��ده   - ١
 ب -وا��ن ا-��ت ٢۵ا�ف و  ٢۵؛ ٢و  ١":ره �٢۵�ده 

  
 ا�و#�ن �& )ر' را �د،ی���وا��د ��ر ���ا	��ت �� ا�ن �وع ا��زه  

��ل ���ز�د  $روع ���ددر �& �"دی � ���� $�� #ود ��نو �� #ود را �
��ل گ$و�د. ا ��ر'ر��� ا/�'!�ا��زه   �& ��ز�د ���ر #ود را �

 $7ل ا�ن ا��زه ��� را /رورتE � اورده �د�ت  دار�د.  ا��7
 �$ور�� ���و��ت �د�ت آور�د. �را�. �& از ، ���د���وا��د

 $�� درج ا�ت �	��تدر ا� ا��س ا�ن ��ده ھ� ��� 
  
“Erwerbstätigkeit gestattet“��ر �ردن ا��زه دارد”   .” 
 
؛ ١، ":ره ٢٣؛ ��ده ١،   ��'� ٢٢ا��زه ا-��ت �� ا��س ��ده   - ٢

-وا��ن   ۵ب، ۴ا�ف، ۴، ۴، ٣":ره  ٢۵؛ ��ده  ٢۴ا�ف؛ ��ده  �٢٣�ده 
 ا-��ت

 
 ا��س 	وا��ن 'وق دارای ا	��ت � �وان د،ن��ش ا$#�"�7��ھر  �د �

�نآ�وھم �وع ��ر را و �� #  &�. ھ�د�"دی ا���م د را در �& )ر'
�وانگم��� �#����ل � د.نر 'ورآ #ود را �
��ل گا� �دی��ز�د، ���د از اداره #�ر���8 ���/� �����ر #ود را �

 ذ�ل را در ا	�م یک������� $�� درج ��د 
 
“Beschäftigung gestattet„“  ا�ت��9و��ت ا��زه ”    
   
��ل ����$�د ���د در اداره #�ر���8 �& گا�ر $�� #واھ�ن $Bل �

 �دا����/��� ا� را ��ش ���د.گ
 
 
 
 
  

 

(2) Arbeitsbedingungsprüfung  

Der Ausländer darf nicht zu ungünstigeren Arbeits-
bedingungen  beschäftigt werden als ein vergleich-
barer deutscher Arbeitnehmer. Dabei wird insbeson-
dere untersucht, ob die gesetzlichen   Regelungen 
(Arbeitnehmerschutzgesetze etc.) eingehalten wer-
den und der angebotene Lohn dem Tariflohn bzw. 
dem ortsüblichen Lohn entspricht. 

b)  Ausnahme:  

(1) In folgenden Fällen muss die Bundesagentur für 
Arbeit keine Vorrangprüfung  durchführen:  

• Härtefallregelung: 
Hierfür sind die Gesamtumstände des Einzelfalls 
entscheidend. Bei traumatisierten Personen muss 
die angestrebte Beschäftigung    Bestandteil der 
Therapie sein. Ein Härtefall kann auch als Folge 
besonderer Familienverhältnisse oder wegen Min-
derung der Erwerbsfähigkeit angenommen wer-
den. 

• Fortsetzung eines Arbeitsverhältnisses nach    
einem Jahr bei demselben Arbeitgeber. 

• Bei Opfern von Straftaten, denen eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 25 Abs. 4a AufenthG erteilt 
wurde. 

(2) In folgenden Fällen führt die Bundesagentur für 
Arbeit keine Vorrangprüfung und keine Arbeits-
bedingungsprüfung durch; wurde von der jewei-
ligen Agentur für Arbeit eine allgemeine Zustim-
mung erteilt, wird auf deren Einschaltung verzich-
tet: 

• Der Ausländer hat jetzt eine Duldung und er hält 
sich seit vier Jahren ununterbrochen im Inland 
mit einer Aufenthaltsgestattung, einer Duldung 
oder einer Aufenthaltserlaubnis auf. Wird eine 
Beschäftigungserlaubnis für eine betriebliche 
Berufsausbildung beantragt, ist eine bisherige 
Aufenthaltsdauer von einem Jahr ausreichend.  

• Der Ausländer hat jetzt eine Aufenthaltser- 
laubnis  und  
∗ er hat im Inland zwei Jahre eine ver-

sicherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt 
oder  

∗ er hält sich seit drei Jahren ununterbrochen im 
Inland mit einer Aufenthaltsgestattung, einer 
Duldung od. einer Aufenthaltserlaubnis auf. 
 

 
 

�='و��ت او�& در �ورد ��زار 
 ��ر �رای >���و��ن و � ��ر�ن

  
 �� و-ت ا��زه ��ر را �د�ت 

  آورده ���وا�م؟
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II-  &'��)� ت��زه ا-�ن �� ا��و���رای >�� &� �(Duldung)='و��ت او
 دا��� ����د. 

  
�)ت  	وا<د ���م�رای ا�ن ا$#�ص  ذ�ر $ده 	��ل ا<���ر ا�ت  - I -ی �

���3 �و�ود  ٢ا�� � ����$دا
  

 .   ��0 ��ر ١
  

 $�� ا��زه ��ر ���دھد در )�5ت ذ�ل ھ� اداره #�ر���  
�س  ���وع از ا�ن طر�ق �@ش ���د ��$��  یدر "ورت ک.      

��دن �ر $�� ھو�ت و �� �����ت ��ط  را �رای #ود گ، �3_ ا��ن $و�د'ر
��ورت  و �� �& ��د گد. و �� ا���ا��#�ب �� �8� ر $�� )�/ر�

�;�رت �$ور ��ن � ��ظور �د�ت �د، ���� و<و/� ����ورت �ش �
��ورت �را�� ���7د. اوردن �� 

  
 آ���ن  ���8 �8ت �د�ت آوردن.      �  و �� در "ورت �

 ��& ھ�ی �� �� از )7و�ت آ���ن  آ�ده ��$�د.        
  

�)����  $�� درج ا�ت 	��تاز ا�ن �)�ظ در ا  ��� 
 

 „Erwerbstätigkeit nicht gestattet“  
 “��ر �ردن ��. ا�ت“ 

  
 ��$�د �;��8د �� ا�� ا�ن ر $�� گا��در �ورد $�� "دق '�"� #وا

 ��د ان ����$�د در�ن ���7د �� #�ر و $�� �& ��ر را 	@> ��دا �رد�د �
)��ت #وب ا�ت � از �& �ر�. �$ور�� #واھ�ن ��& در�ن �ورد 

���8 ��د از �$وره � /د ا�ن '�"� ا	دام ���د �� �����ت ��ر �ردن  $و�د.
��ن �Bوه $ود. 

  
 آ�وزش �/ �9ل در �/ �;دی  - ٢
  
 ��$�د، $�� �� دا$�ن ا	��ت  �)���� از گا�ر $�� �����ت ��ر � دا$

روز اول )ق آ�و#�ن �& )ر' را در �& �"دی دار�د. ���� ��د از 
  ٣د#ول در آ���ن  ا�ن )ق � $�� داده ��$ود و  ����د 

  ��ه ا��ظ�ر  �7$�د. 

Stand: 31.08.2016 / dari 


