Hinweis zu der Wohnsitzauflage nach der Anmeldung / Registrierung
Wenn Sie sich in einem Ort anmelden, um zum Beispiel auch Sozialleistungen zu erhalten, wird durch die
Anmeldung im Meldeamt auch eine Registrierung bei der zuständigen Ausländerbehörde veranlasst. Sie werden
durch die zuständige Ausländerbehörde in naher Zukunft eine Einladung bekommen und erhalten dann eine
Fiktionsbescheinigung.
Das Gesetz sieht in § 24 Abs. 5 Aufenthaltsgesetz eine Wohnsitzauflage vor. Dies gilt auch, wenn keine
Eintragung in der Fiktionsbescheinigung ersichtlich ist.
Diese Regelung bedeutet, dass Sie jetzt nicht mehr ohne Zustimmung der Ausländerbehörde einfach den
Wohnort innerhalb Deutschlands wechseln können. Sie werden an dem neuen Ort Probleme bekommen sich
anzumelden oder Sozialleistungen zu beantragen.
Folgendes Vorgehen ist richtig:
•

Umzug innerhalb von Ahrensburg:

Sprechen Sie vorher das Sozialamt der Stadt Ahrensburg an; unterschreiben Sie vorher keinen Mietvertrag
•

Umzug innerhalb des Kreises Stormarn:

Stellen Sie vorher einen Antrag bei der Asylabteilung des Kreises Stormarn auf Wohnungssuche innerhalb des
Kreises Stormarn; wenn die Zustimmung vorliegt, können Sie umziehen.
•

Umzug außerhalb des Kreises Stormarn:

Die Ausländerabteilung des Kreises Stormarn muss dem Umzug zustimmen. Sie wird Kontakt aufnehmen mit der
Ausländerabteilung, die am gewünschten neuen Wohnort zuständig ist. Sie dürfen in keinem Fall umziehen,
bevor sich nicht beide Ausländerbehörden verständigt haben.

Примечание о требовании проживания после регистрации
При регистрации, например, для получения социальных пособий, также будет пущена в ход регистрация в
соответствующих иммиграционных учереждениях.
В ближайшее время вы получите приглашение от ответственного ведомства по де- лам иностранцев, а потом
получите сертификат о временном разрешении
на пребывание в Гермннии до вынесения окончательного решения ведомством
по делам инострацев.
Раздел 24 (5) Закона о проживании предусматривает требование о проживании.
Это также применимо, если в сертификате о временном разрешении на пребывание в Гермннии не было
введено записи.
Это положение означает, что вы больше не можете просто изменить свое место жительства в пределах
Германии без согласия иммиграционных властей.
В случае нарушения этого положения у вас возникнут проблемы с регистрацией или подачей заявления на
получение социальных пособий на новом месте.
Следующие действия являются правильными:
•

Переезд в пределах Аренсбурга:

Заранее поговорите с отделом социального обеспечения города Аренсбург;
не подписывайте договор аренды заранее.
•

Переселение в районе Stormarn:

предварительно подайте заявление в отдел по делам беженцев округа Stormarn на поиск квартиры в
пределах округа Stormarn;
как только подтверждение получено, вы можете переезжать.
•

Переезд за пределы района Stormarn:

Иммиграционный отдел округа Stormarn должен дать согласие на переезд.
Этот отдел свяжется с иммиграционным отделом, ответственным по вашему новому желаемому месту
жительства.
Ни при каких обстоятельствах вы не должны переезжать до того, как оба иммиграционных учрежеения не
прийдут к соглашению.

Примітка про вимогу проживання після реєстрації
При реєстрації, наприклад, для отримання соціальної допомоги, також буде пущена в хід реєстрація у
відповідних імміграційних установах.
Найближчим часом ви отримаєте запрошення від відповідного відділу у справах іноземців, а потім
отримаєте сертифікат про тимчасовий дозвіл
на перебування у Німеччині до винесення остаточного рішення відділом
у справах іноземців.
Розділ 24(5) Закону про проживання передбачає вимогу про проживання.
Це також застосовується, якщо в сертифікаті про тимчасовий дозвіл на перебування в Німеччині не було
введено запису.
Це положення означає, що ви більше не можете просто змінити своє місце проживання в межах Німеччини
без згоди імміграційної служби.
У разі порушення цього положення у вас виникнуть проблеми з реєстрацією або поданням заяви на
отримання соціальної допомоги на новому місці.

Наступні дії є правильними:
•

Переїзд у межах Аренсбурга:

Поговоріть заздалегідь з відділом соціального забезпечення міста Аренсбург;
не підписуйте договір оренди заздалегідь.
•

Переселення в районі Stormarn:

попередньо подайте заяву до відділу у справах біженців округу Stormarn на пошук квартири в межах округу
Stormarn;
як тільки підтвердження отримане, ви можете переїхати.
•

Переїзд за межі району Stormarn:

Імміграційний відділ округу Stormarn повинен надати згоду на переїзд.
Цей відділ зв'яжеться з імміграційним відділом, якиї відповідальниї за вашим новим бажаним місцем
проживання.
За жодних обставин ви не повинні переїжджати до того, як обидві імміграційні установи не дійдуть згоди.
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Manfred-Samusch-Straße 5, 22926 Ahrensburg

