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Landkreis Marburg-Biedenkopf

Marburg, 20.3.2020

قابل توجه خانمها و آقایان
سالمتی شما برای ما مهم است ،به دلیل شیوع ویروس کرونا مالقات های حضوری محدود شده است ،بنابرین ،از این
پس مالقات در محل کار دفتر مهاجرت یا اتباع خارجی حضوری پذیرفته نمی شود .البته قابل یادآوری است که این
محدودیت برای شما زیان ندارد.
از تاریخ  23.03.2020موارد ذیل اجرا خواهد شد.

دارنده گان اجازه اقامت
شما تمام معلومات مهم را توسط نامه دریافت می کنید.
اعطا و یا تمدید اجازه اقامت تان را می توانید فقط به صورت مکتوبی درخواست کنید .در مقابل شما مدارک یا
اسناد مورد نیاز را توسط پست دریافت می کنید.
از شما خواهش می شود تا فورم خانه پری شده را ،توسط پست یا شخصا ً در صندوق پستی دفتر مهاجرت یا اتباع
خارجی بیندازید.
در جریان طی مراحل اسناد ،شما یک کارت موقت )  (Fiktionsbescheiningungتوسط پست دریافت می کنید تا
اقامت شما مشروعیت یا قانونمند باشد.

دولدونگ
مالقات حضوری برگزار نمی شود.
دولدونگ شما به صورت خودکار یا اتوماتیک برای سه ماه تمدید می شود.
شما می توانید اسناد یا کاغذ جدید تان را از بخش پذیریش دفتر مهاجرت یا اتباع خارجی دریافت کنید.
وقتی ،مدت زمان دولدونگ شما تمام می شود .می توانید تمدید اسناد یا کاغذ های خود را دو روز ،باقی مانده به اتمام
دولدونگ تان از پذیریش دفتر مهاجرت یا اتباع خارجی دریافت نماید.
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شما فقط زمان داخل دفتر مهاجرت یا اتباع خارجی شده می توانید که زمان اسناد یا کاغذ های تان تکمیل گردیده
باشد .لطفا ً پیش از ورود به محل پذیریش مطمئن شوید نام شما در لیست وجود دارد یا خیر
در موارد ضروری و عاجل ممکن است مالقات حضوری هم پذیرفته شود .در این صورت شما یک دعوت نامه
دریافت می کنید که در زمان مالقات داشتن دعوت نامه با خود ضروریست
شما می توانید سواالت تان را توسط ایمیل مطرح کنید  kubetzj@marburg-biedenkopf.deیا می توانید
با ما به تماس شوید06421/4051614 .

برای فرستادن و تحویل مدراک یا اسناد و همچنین دریافت اسناد به دفاتر مهاجرت ذیل مراجعه کنید.

برای افراد که در ، Ebsdorfergrund، Fronhausen، Weimar ، Lohra ، Cölbe
 ، Münchhausenیا شهرهای  Gladenbachو  Wetterزنده گی می کنند.
به دفتر مهاجرت Landkreises Marburg-Biedenkopf, Im Lichtenholz 60, 35043 Marburg
شماره تلفن و ایمیل ;06421/4051614 kubetzm@marburg-biedenkopf.de
برای افراد که در شهرهای ، Rauschenberg ، Stadtallendorf ، Kirchhain ، Amöneburg
Neustadtیا محل  Wohratalزندگی می کنند.
به دفتر مهاجرت Landkreises, Außenstelle Stadtallendorf, Marktstraße 6, 35260
 Stadtallendorfشماره تلفن وایمیل schuesslerj@marburg-biedenkopf.de
06428/4472310
برای افراد که در محل ،Breidenbach ، Steffenberg ، Lahntal ، Dautphetal ،Angelbur
 Bad Endbachو یا شهر  Biedenkopfزنده گی می کنند.
به دفتر مهاجرت Landkreises, Außenstelle Biedenkopf, Kiesackerstraße 12, 35216
 Biedenkopfشماره تلفن و ایمیل 06461/ 793147 inackerp@marburg-biedenkopf.de

