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کمیسیون شرایط حاد دارای جه وظایفی میباشد؟

کمیسیون شرایط حاد تصمیم میگیرد که آیا خارجی های که مجبوربه ترک 
آلمان هستند میتوانند که اجازه اقامت را به دست بیاورند.

در برخی موارد برای خارجی هایی که اجازه ی ماندن در آلمان را ندارند
سختی غیر قابل توقع بوجود می آید .این دالیل فوری بشردوستانه و شخصی 

توسط کمیسیون شرایط حاد تورینگن)HFK( مورد بررسی قرار می گیرد.

در صورتی که کمیسیون به این نتیجه میرسد که چنین دالیلی وجوددارد، 
وزارت مهاجرت، عدلیه و دفاع از حقوق مصارف کننده گان )TMMJV( را 

وادارمیسازد تا امر صدور اجازه اقامت را صادر نمایید.

تا وقتی که کمیسیون شرایط حاد )HFK( مصروف برسی دوسیه میباشد، 
خروج اجباری ازآلمان به تعویق انداخته شده میتواند.

ریس کمیسیسون شرایط حاد )HFK( سکرتر دولتی در وزارت مهاجرت، 
عدلیه و دفاع از حقوق مصارف کننده گان )TMMJV( میباشد. تمام اعضای 
کمیسیسون شرایط حاد به تنهایی مسوول وجدان خود میباشند، اینها مجبور و 

مکلف به حفظ راز و محرمداری میباشند.

 جلسات کمیسیسون شرایط حاد )HFK( در غیاب درخواست کننده و در 
مکان های غیر عمومی دایر میشود.

 .ساکن تورینگن باشید,

 طبق قانون مجبور به ترک کشور باشید،

 دالیل بشردوستانه و شخصی محکمی برای اقامت وجود داشته 

باشد و 



 بتواند برای شما یک پیش بینی مثبت در رابطه با اقامت گرفته 

شود

شما میتوانید از )HFK( در صورت داشتن شرایط ذیل درخواست کمک 
کنید:
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 حاد دارای جه وظایفی میباشد؟ شرایط کمیسیون
 

کمیسیون شرایط حاد تصمیم میگیرد که آیا خارجی های که مجبوربه ترک 
 آلمان هستند میتوانند که اجازه اقامت را به دست بیاورند.

 
 ندارند را آلمان در ماندن ی اجازه که هایی خارجی برای موارد برخی در

 شخصی و بشردوستانه فوری دالیل این .آید می بوجود توقع قابل غیر سختی
 .گیرد می قرار بررسی مورد (HFKتورینگن)حاد  شرایط کمیسیون توسط

 
 

در صورتی که کمیسیون به این نتیجه میرسد که چنین دالیلی وجوددارد، 
( را TMMJVصارف کننده گان )مت مهاجرت، عدلیه و دفاع از حقوق وزار

 وادارمیسازد تا امر صدور اجازه اقامت را صادر نمایید.
 

برسی دوسیه میباشد،  مصروف (HFK) تا وقتی که کمیسیون شرایط حاد
 خروج اجباری ازآلمان به تعویق انداخته شده میتواند.

 
ت مهاجرت، سکرتر دولتی در وزار (HFK)ریس کمیسیسون شرایط حاد 

( میباشد. تمام اعضای TMMJVف کننده گان )صارعدلیه و دفاع از حقوق م
ینها مجبور و ، ان خود میباشندوجدا وولمس به تنهایی کمیسیسون شرایط حاد

 .مکلف به حفظ راز و محرمداری میباشند
 
درخواست کننده و در  در غیاب (HFK)جلسات کمیسیسون شرایط حاد  

 مکان های غیر عمومی دایر میشود.
 
 

( در صورت داشتن شرایط ذیل درخواست کمک HFK)شما میتوانید از 
 کنید:

 
 .باشید تورینگن ساکن, 

 باشید کشور ترک به جبورم قانون طبق، 

 داشته وجود اقامت برای محکمی شخصی و بشردوستانه دالیل 

 و باشد

 گرفته اقامت با رابطه در مثبت بینی پیش یک شما برای دبتوان 

 شود

 

 کنید؟ مراجعه توانید می کسی چه به
 

میتوانند موارد ودرخواست های مربوطه را  (HFK) فقظ اعضای کمیسیون
وارد کمیسیون کنند. بنابراین شما باید به یکی از اعضای کمیسیون نام برده 

 شده درپشت صفحه مراجعه کنید. 
الزم است قبل از مراجعه اطالعات کافی را کسب کرده و شخصآ با کسی 

 ازمان مشاورت برای مهاجران.مشورت نمایید. به طور مثال با یک س
 
 

 به چه مواردی باید توجه نمایید؟
 

 برای که شخصی و بشردوستانه دالیل و موارد تمام شما که است مهم بسیار
 که شود می توصیه .کنید بیان است اهمیت حائز شما اقامت درخواست
 ید.ده شرح را فعلی اجتماع در خود ادغام چگونگی

 
 بطور مثال در این موارد

 

 شما مهاجرت دالیل 

 شما قبلی اقامت 

 شما خانوادگی شرایط 

 شما صحی شرایط 

 اشم اقتصادی شرایط 

 شما کاری حرفه و تحصیالت 

 شما اجتماعی های فعالیت 

 شما آلمانی زبان های دانستنی 

 

 
 .کنید تایید مدارک و سند با را باال موارد شود می توصیه

 
 
 
 
 

 
 ندارد؟ قیتموف برای شانسی شما درخواست زمانی چه
 

 و بگیرند قرار بررسی مورد (HFK)توسط  توانند نمی خاص شرایط برخی
 . نماید می بعید را آمیز موفقیت روند یک به دستیابی شانس بهتر بیان به یا
 :شما که مواردی در خصوص به
 

 و مهاجرت فدرال اداره فقط که نمایید مطرح را مواردی تنها 

 .دارد را آنها درستی اتاثب و پیگیری مسئولیت پناهندگی

 باشید تخلفات و جرم ثقیل شده مرتکب. 

 .تاریخ اخراج شما تعین شده باشد 

  و اثارانگشت و پناهنده گی )دبلین( درگشوردیگر اروپایی داشته

 باشید.

 
  .باشند می موجود شما درخواست رد شدن جهت نیز دیگری دالیل
یالت تورینگن در قانون ا ۵به ماده  لطفا  ربیشت اطاععات اخذ جهت

 .نمایید مراجعه (HärtefKV TH) ارتباط به کمیسیون شرایط حاد
 

 

 حاد دارای جه وظایفی میباشد؟ شرایط کمیسیون
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برسی دوسیه میباشد،  مصروف (HFK) تا وقتی که کمیسیون شرایط حاد
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به چه کسی می توانید مراجعه کنید؟ 
 
فقظ اعضای کمیسیون )HFK( میتوانند موارد ودرخواست های مربوطه را 
وارد کمیسیون کنند. بنابراین شما باید به یکی از اعضای کمیسیون نام برده 

شده درپشت صفحه مراجعه کنید.  
الزم است قبل از مراجعه اطالعات کافی را کسب کرده و شخصآ با کسی 

مشورت نمایید. به طور مثال با یک سازمان مشاورت برای مهاجران. 
 
 

به چه مواردی باید توجه نمایید؟ 
 

بسیار مهم است که شما تمام موارد و دالیل بشردوستانه و شخصی که برای 
درخواست اقامت شما حائز اهمیت است بیان کنید .توصیه می شود که 

چگونگی ادغام خود در اجتماع فعلی را شرح دهید. 
 

بطور مثال در این موارد 
 

 دالیل مهاجرت شما 

 اقامت قبلی شما 

 شرایط خانوادگی شما 

 شرایط صحی شما 

 شرایط اقتصادی شما 

 تحصیالت و حرفه کاری شما 

 فعالیت های اجتماعی شما 

 دانستنی های زبان آلمانی شما 

 

 
توصیه می شود موارد باال را با سند و مدارک تایید کنید. 
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چه زمانی درخواست شما شانسی برای موفقیت ندارد؟ 
 

دالیل دیگری نیز جهت رد شدن درخواست شما موجود می باشند.  
جهت اخذ اطاععات بیشتر لطفا  به ماده ۵ قانون ایالت تورینگن در 
ارتباط به کمیسیون شرایط حاد (HärtefKV TH) مراجعه نمایید. 

 

 و اثارانگشت و پناهنده گی )دبلین( درگشوردیگر اروپایی داشته 

باشید. 

 تاریخ اخراج شما تعین شده باشد. 

 مرتکب تخلفات و جرم ثقیل شده باشید. 

 تنها مواردی را مطرح نمایید که فقط اداره فدرال مهاجرت و 

پناهندگی مسئولیت پیگیری و اثبات درستی آنها را دارد. 

برخی شرایط خاص نمی توانند توسط )HFK( مورد بررسی قرار بگیرند و 
یا به بیان بهتر شانس دستیابی به یک روند موفقیت آمیز را بعید می نماید . 

به خصوص در مواردی که شما: 
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Dari

 این برگه معلومات در مورد کمسیون شرایط حاد می باشد. 
 و مشوره حقوقی را جاگزین نمی کند. نمی باشداین برگه معلومات حقوقی 
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این برگه معلومات در مورد کمسیون شرایط حاد می باشد.  
این برگه معلومات حقوقی نمی باشد و مشوره حقوقی را جاگزین نمی کند. 
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