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Дозвіл на перебування для біженців: відомство по справам
іноземців веде прийом на вихідних
Для видачі дозволів на проживання для біженців з України згідно з
постановою Європейського Союзу від 4. березня, відомство по справах
іноземців проводить позапланову акцію на протязі чотирьох тижнів квітня
по суботах. Особи, що зареєструвалися через формуляр первинної
реєстрації біженців на інтернет-сторінці округу Гослар, будуть запрошені
на особисті бесіди через вказані адреси електронної пошти. На першу
суботу квітня є запрошені 160 біженців з України з метою зібрати
біометричні дані для видачи дозволу на перебування.
Для оптимального забезпечення необхідної процедури, відомство по
справах іноземців звертає Вашу увагу на наступні пункти:
 особиста присутність для осіб старше шести років обов'язкова
 для кожної особи (дітей молодше 6 років, включаючи немовлят і
дошкільнят) треба принести з собою біометричну фотографію
 необхідно принести з собою наявні у вас документи, підтверджуючі
вашу особистість (особливо закордонний паспорт, український
внутрішній паспорт, ID карточка, свідоцтво про народження для
дітей)
 у зв'язку з епідеміологічною ситуацією з високою захворюваністю
на Сovid-19, необхідно мати довідку про негативний корона-тест з
аптеки чи тестового центру, який має бути проведений в день
запису чи не пізніше ніж за 24 години до запису. Це стосується
також осіб, які мають повну вакцинацію.
 дозвіл на перебування видається зазвичай на 24 місяці. Під чим
розуміється, що Ви прикріплені до округу Гослар і маєте в ньому
проживати.
 з дня отримання дозволу на перебування можливо
працевлаштування
 біженцям без закордонного паспорту, особистість яких
підтверджена іншими документами (наприклад внутрішнім
паспортом громадянина України чи ID карткою громадянина
України) буде виданий документ для подорожей для іноземців, як
заміна закордонного паспорту.

 за видачу дозволу на проживання чи документу для подорожі для
іноземців оплата не стягується.
 бронювання запису на інтернет-сторінці чи дзвінки по телефону з
метою отримати запис робити не потрібно, тому що особи будуть в
наступні тижні особисто запрошені.
Округ Гослар просить також осіб-помічників, які підтримують українських
біженців, щоб вище вказані умови були дотримані і піклуватися про те,
щоб всі необхідні документи були принесені. Працівники відомствa по
справах іноземців готові працювати по суботах, щоб надати біженцям
захист в правовому полі і таким чинoм дати їм почуття безпеки. “Це все
зможе функціонувати, при великій кількості запрошених осіб, якщо всі
задіяні злагоджено співпрацюватимуть“ Михаeль Вайріх, фаховий
співробітник відомствa по справах іноземців.

