
 

 

 

 
 

 

Ausländerbehörde Braunschweig 
Friedrich-Seele-Str. 7 
38122 Braunschweig 

 
 

Vorsprache von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine 
 

Wenn Sie aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind und privat sowie dauerhaft in 
Braunschweig untergebracht sind, können Sie über die Stadt Braunschweig eine 
Aufenthaltserlaubnis erhalten. 

 

Für die Registrierung und eine erste Prüfung Ihres Anliegens können Sie zu folgenden Zeiten ohne 
Termin vorsprechen: 

 

Dienstags: 09:00 – 12:00 Uhr 

 
 

Bitte begeben Sie sich in den Wartbereich 2 der Ausländerbehörde und ziehen Sie dort am 
Automaten eine Wartenummer. 

 
Bringen Sie zu dieser Vorsprache folgende Unterlagen mit: 

 

- Personaldokumente (nach Möglichkeit mit Kopie) 
- Nachweis über Ihre private und dauerhafte Unterbringung  

(unbefristeter Mietvertrag, Wohnungsgeberbescheinigung mit Hinweis auf die unbefristete 
Mietdauer) 

 
Wenn festgestellt wird, dass Sie sicher und dauerhaft in Braunschweig untergebracht sind, erhalten 
Sie zwei Termine. Weiterhin werden Sie im Ausländerzentralregister erfasst damit auf dieser 
Grundlage das Sozialamt Braunschweig, sofern Sie dort einen entsprechenden Antrag stellen 
wollen, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Sie auszahlen kann. 

 

Der erste Termin dient der sogenannten erkennungsdienstlichen Behandlung. Dabei werden 
Fingerabdrücke und ein Foto von Ihnen aufgenommen. Diese Maßnahme ist zwingend vor der 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis durchzuführen. Die Maßnahme findet nicht in der 
Ausländerbehörde, sondern bei der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen in 
Laatzen/Hannover, statt. 

 

Der zweite Termin ist dann wieder bei der Ausländerbehörde Braunschweig und dient der 
Antragstellung und Erteilung der Aufenthaltserlaubnis. 

 
Wenn Sie weitere Rückfragen haben, kontaktieren Sie uns weiterhin und vorrangig per E-Mail unter 
auslaenderbehoerde@braunschweig.de. 

 

Ausnahmen für Vorsprachen bei Anliegen, die nicht per E-Mail geschildert werden können, werden 
nur im Einzelfall zu den oben genannten Zeiten berücksichtigt. Vorsprachen an anderen Tagen sind 
nicht möglich. 
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Ausländerbehörde Braunschweig 
Friedrich-Seele-Str. 7 
38122 Braunschweig 

 
 

 

 

Якщо ви втекли до Німеччини з України та проживаєте приватно та постійно в Брауншвейгу, 
ви можете отримати дозвіл на проживання в місті Брауншвейг. 

 

Для запису та первинного розгляду Вашої заявки Ви можете прийти без попереднього запису 
в наступні години: 

 
Вівторок: 09:00 - 12:00 

 
Будь ласка, підіть до зони очікування 2 імміграційної служби та візьміть там номер очікування 
в автоматі. 

 

На співбесіду візьміть із собою такі документи: 
 

 Особисті документи (по можливості з копією) 

 Підтвердження вашого приватного та постійного житла (договір безстрокової оренди, 

довідка орендодавця про безстроковий термін оренди) 

 
Якщо буде встановлено, що ви перебуваєте в безпечному та постійному місці в 
Брауншвейгу, ви отримаєте дві зустрічі. Крім того, ви будете зареєстровані в центральному 
реєстрі іноземців, щоб на цій основі служба соціального забезпечення в Брауншвейзі могла 
виплачувати вам допомогу відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку, якщо ви 
захочете подати туди відповідну заяву. 

 

Перший прийом використовується для так званого ідентифікаційного лікування. Вам візьмуть 
відбитки пальців і сфотографують вас. Цей захід необхідно здійснити до видачі посвідки на 
проживання. Цей захід здійснюється не в службі у справах іноземців, а в державній службі 
прийому Нижньої Саксонії в Лаатцені/Ганновері. 
  

Друга зустріч знову відбувається в офісі імміграції в Брауншвейгу, де подається та видається 
дозвіл на проживання. 

 
Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, зв’яжіться з нами, переважно електронною 
поштою auslaenderbehoerde@braunschweig.de. 

 

Винятки для записів на зустріч із проблемами, які не можна описати електронною поштою, 
розглядатимуться лише в окремих випадках у зазначений вище час. Консультації в інші дні 
неможливі. 

 

 
цей текст було перекладено за допомогою "google". 

 
Поява біженців війни з України 
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