
 

 

 أزمة فیروس كورونا: كیف تعمل المحاكم اإلداریة؟
 

 ما هي أوقات دوام المحاكم خالل هذه األزمة؟

 
 لم یعد دوام المحاكم اإلداریة كما كان علیه في السابق، فبعض المحاكم اإلداریة تداوم ألوقاٍت قصیرٍة فقط وبعضها أغلق

 بالكامل. لذلك، ترجو المحاكم المواطنین االتصال هاتفیًا قبل الذهاب إلیها والتحقق من مواقع اإلنترنت الرسمیة.
 

 هل یمكنني االتصال هاتفیا بالمحاكم ؟
 

 نعم بالطبع. ولكن ربما تحتاج إلى شخص یمكنه الترجمة لك إلى اللغة األلمانیة أو اإلنجلیزیة. إذا اتصلت بالمحكمة، یجب
 علیك مسبقًا أن تعرف رقم ملفك (هذا الرقم تجده مدونًا على الوثائق التي ُأرسلت إلیك من قبل الـ BAMF أو المحكمة

.( Aktenzeichen تحت مسّمى 

 
 هل موعد محاكمتي ما یزال قائمًا؟

 
 أرجأت المحاكم جمیع المواعید تقریبًا. یجب أن تكون قد تلقیت رسالة بموعد جدید. إذا لم تستلم رسالًة، فاتصل بالمحكمة

 قبل ذهابك للموعد للتأكد من أن موعدك ال یزال قائمًا.
 

 كیف یمكنني تسلیم وثائق، كالدعاوي القضائیة، ضمن المهلة الزمنیة المحددة؟
 

 یجب االلتزام بالمهل الزمنیة المحددة. إذا تلقیت رسالًة بمهلة زمنیة محددة، فإن أفضل شيء تفعله هو الرد برسالة
 وإرسالها إلى المحكمة عن طریق البرید أو الفاكس. یمكنك أن تشرح في الرسالة ما توّد قوله بعبارات بسیطة، على سبیل
BAMF هذا یعني  "أودّ الطعن بقرار الـ  ."Ich klage gegen den BAMF Bescheid vom 23.03.2020"  المثال 

  بتاریخ 23 آذار 2020".
 یرجى التوقیع على الرسالة قبل إرسالها. في وقت الحق، یمكن لألخصائي االجتماعي أو المحامي مساعدتك في كتابة

 خطاب جدید وشرح كل شيٍء بالتفصیل.
 

 كیف یتم األمر إذا كنُت في الحجر الصحي ویجب علّي تقدیم وثائق للمحكمة؟
 

 كما هو مذكور أعاله، المهل الزمنیة المعطاة مهمة جدًا ویجب االلتزام بها بدقة. إذا لم یكن لدیك أي شخص یمكنه
 مساعدتك في كتابة خطاب للمحكمة، فاتصل بالمحكمة واشرح موقفك (قم بتدوین كل تفاصیل المكالمة الهاتفیة بدقة

 واحتفظ بذلك لوقت الحق). كما یمكنك أیًضا كتابة رسالة برید إلكتروني إلى المحكمة (الرجاء إرفاق رقم ملفك في الرسالة
  اإللكترونیة).

 الحقًا، علیك بالتأكید التحدث إلى محاٍم لتجّنب أي أضراٍر محتملة.
 

 ماذا یحدث إذا كنت في الحجر الصحي، ولدّي موعد مع المحكمة؟
 

 اتصل بالمحكمة أو اكتب رسالة برید إلكتروني واشرح موقفك. سیتم منحك موعدًا جدیدًا.

 


