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Landkreis Marburg-Biedenkopf

Marburg, 20.3.2020

محترم خواتین و حضرات
آب کی صحت ہمارے لئے بہت ضروری ہے!
کورونا واۂرس کی وجہ سے ذاتی رابتے محدود کرے۔
اسی وجہ سے  ،امیگریشن آفس کے محکموں کا اب ذاتی طور پر دورہ نہیں کرنا چاہئے۔
یقینا  ،آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
مارچ۲۰۔ ۲۰۲۰سے یہ قواعد الگو ہوں گے۔

رہائشی اجازت نامہ
آپ کو تمام معلومات پوست کر دی جا ئیں گي
آپ صرف تحریری طور پر اپنے رہائشی اجازت نامے کے لئے درخواست دے سکتے ہیں۔
براہ کرم ڈاک کے ذریعہ اپنی مکمل دستاویزات جمع کروائیں یا اپنے امیگریشن آفس کے میل باکس میں ڈال
دیں۔
عبوری مدت کے لئے  ،ہم پوسٹ کے ذریعہ آپ کو ایک اجازت نامہ بھیج دیں گے۔
اس کے ساتھ آپ کا قیام قانوني ہے۔
امیگریشن آفس آپ کی دستاویزات کي کارروائی کرے گا۔

اس کے بعد آپ کو ذاتی دعوت نامہ ملے گا۔
برائے کرم مالقات کے لئے دعوت نامہ لے کر آئیں۔
امیگریشن آفس جاتے ہو ےآپ کو خط کی ضرورت ہو گي۔

اجاذت نامہ
!کوئی ذاتی مالقات نہیں ہو گي!
آپ کے اجاذتت نامے کي خود بخود  3ماہ کی توسیع ہوگی۔
آپ کے نئے کاغذات امیگریشن آفس کے کاؤنٹر پر جمع کروائے جائیں گے۔
اگر آپ کی اجاذت نامہ کی میعاد ختم ہوجاتی ہے تو آپ اپنے توسیعی کاغذات میعاد ختم ہونے سے دو دن
پہلے لے سکتے ہے۔
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آپ امیگریشن آفس میں صرف تب داخل ہو سکتے ہیں جب آث کے کاغذاپ تیار ہوں۔ براہ کرم داخلي راستہ
پر دیکھیں اگر آپ کا نام فہرست میں ہے۔
غیر معمولی معامالت میں  ،ذاتی مالقات ضرور ہوسکتي ہے۔ تب آپ کو ایک دعوت نامہ موصول ہوگا
برائے کرم مالقات کے لئے دعوت نامہ لے کر آئیں۔
اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں تو  ،براہ کرم ہم سے ای میل کے ذریعے رابطہ کریں
یا فون کے ذریعے kubetzj@marburg-biedenkopf.de\ 4051614/06421

دستاویزات بھیجنے یا دینے یا ساتھ لینے کے لیے  ،براہ کرم امیگریشن آفس سے رابطہ کریں  ،جس سے
آپ پہلے بھي رابتے میں ہیں۔
ان افراد کے لئے جو
Wetter, Gladenbach, Münchhausen, Ebsdorfergrund, Fronhausen, Weimar, Lohra,
 Cölbeمیں رھتے ہیں

ایمیگریشن آفس Landkreises Marburg-Biedenkopf, Im Lichtenholz 60, 35043 Marburg
kubetzm@marburg-biedenkopf.de; 06421/4051614

ان افراد کے لئے جو
Amöneburg, Kirchhain, Stadtallendorf, Rauschenberg, Neustadt ,Wohratal
ميں ر ھتے ہیں

ایمیگریشن آفس Außenstelle Stadtallendorf, Marktstraße 6, 35260 Stadtallendorf
schuesslerj@marburg-biedenkopf.de; 06428/4472310

ان افراد کے لئے جو
Angelburg, Dautphetal, Lahntal, Steffenberg, Breidenbach, Bad Endbach, Biedenkopf

میں رھتے ہیں
ایمیگریشن آفس Außenstelle Biedenkopf, Kiesackerstraße 12, 35216 Biedenkopf
inackerp@marburg-biedenkopf.de; 06461 /793147

