

















DER KREISAUSSCHUSS
35034 Marburg



Landkreis Marburg-Biedenkopf

Marburg, 20.3.2020

سيداتي وسادتي األفاضل،
صحتكم أمر مهم عندنا! أصبحت االتصاالت الشخصية بسبب فايروس كورونا مُقيَّدة .لهذا السبب،
ال يجب زيارة مراكز مكتب األجانب شخصيًا .بالطبع  ،لن يلحقكم أي ضرر بسبب هذا اإلجراء.
لذلك ستصبح القواعد التالية سارية المفعول ابتداءا من 23 03 . 2020:

تصريح اإلقامة
!سوف تتوصلون بجميع المعلومات الهامة عبر البريد!
يمكنكم تقديم طلبكم فقط بشكل كتابي ل َت َسلُّم  /تمديد تصريح اإلقامة الخاصة بكم .سوف تتوصلون بالمُستندات عبر
البريد.
يرجى تقديم مُستنداتكم المكتملة عبر البريد أو وضعها في صندوق بريد مكتب األجانب الخاص بكم:
في هذه الفترة االنتقالية ،سوف نرسل إليكم شهادة تأشرة اإلقامة المؤقتة (ف ْكتسْ يونسبشاينيجونج) عن طريق
البريد .هذا األمر يجعل إقامتكم قانونية.
سيدرس مكتب الخاص باألجانب مُستنداتكم .بعد ذلك ستتوصلون بدعوة شخصية .يرجى بالضرورة إحضار
الدعوة في الموعد المحدد .أنتم بحاجة إلى الرسالة عند ذهابكم إلى مكتب الخاص باألجانب.

وثيقة السماح باإلقامة المؤقتة (دولدونج)
!ال توجد مقابلة شخصية!
سيتم تمديد وثيقة السماح باإلقامة المؤقة تلقائيًا لمدة ثالثة أشهر.
سيتم إيداع أوراقكم الجديدة عند االستعالمات في مكتب الخاص باألجانب.
إذا انتهت فترة وثيقة السماح باإلقامة المؤقتة الخاصة بكم ،يمكنكم استالم أوراقكم التي َت َّم تمديدها ،وذلك في
أقرب وقت (قبل يومين) من انتهاء صالحية أوراقكم ،خالل أيام العمل.
ال يمكنكم دخول مكتب الخاص باألجانب إ َّال إذا كانت أوراقكم جاهزة .اسألوا من فضلكم عند المدخل ،إذا كان
اسمكم موجودا على القائمة.
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في حاالت استثنائية ،قد يكون من الضروري إجراء مقابلة شخصية .ستتوصلون بدعوة .يرجى إحضار هذه
الدعوة في الموعد.
وإذا كانت لديكم أية أسئلة  ،ف ُيرجى االتصال بنا عبر البريد اإللكتروني
kubetzj@marburg-biedenkopf.de
أو عبر الهاتف 06421/4051614

عند إرسال أو وضع المستندات وكذلك عند استالمها ،يرجى االتصال بمكتب الخاص باألجانب ،الذي تزورنه
عادة.
بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في بلديات وكولب ) (Cölbeو لورا )(Lohraو فايمر )(Weimarو
فرونهاوزن )( Fronhausenو إبستورفرجروند )(Ebsdorfergrundو ) (Münchhausenأو مدن
جالدنباخ )(Gladenbachو فيتر (Wetter ):
 Ausländerbehörde des Landkreises Marburgمكتب الخاص باألجانب بمنطقة ماربورج:Biedenkopf, Im Lichtenholz 60, 35043 Marburg
kubetzm@marburg-biedenkopf.de; 06421/4051614
بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في مدن أمينبوج )Amöneburgأو كيرشهاين ) (Kirchhainأو
شتاتألندورف )Stadtallendorfأو راوشنبيرج ) (Rauschenbergأو نويشتات ) (Neustadtأو بلدية
فورتال(Wohratal):
مكتب الخاص باألجانب بمنطقة شتاتآلندورف:
Ausländerbehörde des Landkreises, Außenstelle Stadtallendorf, Marktstraße
6, 35260 Stadtallendorf
schuesslerj@marburg-biedenkopf.de; 06428/4472310

بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في مجتمعات أنجلبورج ) (Angelburgأو داوتفيتال )  (Dautphetalأو
النتال ) (Lahntalأو شتيفنبيرج ) (Steffenbergأو برايدنباخ ) (Breidenbachأو باد إندباخ (Bad
)Endbachأو شتاتبيدنكوبف (Stadt Biedenkopf):
مكتب الخاص باألجانب في منطقة بيدنكوبف:
Ausländerbehörde des Landkreises, Außenstelle Biedenkopf, Kiesackerstraße
12, 35216 Biedenkopf
inackerp@marburg-biedenkopf.de; 06461 /793147

