
روسی ووعی در زمان شنی به دفتر مهاجرنیانجام امورات مراجع  

 

. باز است ، اما تغییراتی وجىد دارد ویسدر زمان شیىع ویروش کرووا (مدیریت عمىمی مهاجریت)اداره مهاجریه   

. گزاشته است شمابه دسترس( نجایا )اداره مهاجرین  تغییرات را در   
 

.پزیرفته نمیشودمراجعین ریل پ ماه ا۶ مارچ الی تاریخ ۳۰در شهر سکسرد از تاریخ   
.با وجود وضع نمودن محدویت ها به امور عاجل شما رسیده گی صورت میگیرد  

 
:من پناهجو هستم، قبولی به صفت پناهنده، اجتماعی و یا قبولی حمایوی دارم-۱  

 
.، دفتر مهاجرین برای مشتریان باز استید نما مالقاتتقاضای وقت  تان های انجام دادن کارالزم نیست برای  

. میتوانید به ادارهٌ مهاجرین مراجعه نماییدفقط صرفاٌ در موارد فوری یا عاجل  اما  
نمی توانید اقدام به درخواست تراول داکیومنت اگر بدون تابعیت، قبولی به صفت پناهنده یا اجتماعی داشته باشید، 

.برای سفر نمایید  
 

:من ویزای اقامت دارم ، می خواهم به پرونده خود رسیدگی کنم-۱  
 

 باید تقاضایی جدید وقت ۲۰۲۰ چ مار۲۳  تاریخ، ازکلیه تاریخ های قبلی مالقات توسط اداره مهاجرت لغو شده است
.مالقات کنید  

 
و آن هم صرفاٌ در موارد فوری یا شما فقط می توانید با گرفتن وقت مالقات به دفتر پناهندگی مهاجرین مراجعه کنید، 

  .عاجل
 

. دریافت نمایید(نجایا) می توانید در وب سایت ادارهٌ مهاجرت قرار مالقاتها را  
 

، حتی اگر شما در مقامات اداره مهاجرت برایتان از طریق پست ارسال مینمایداگر ویزای اقامت شما آماده شده باشد 
.درخواست ذکر کرده باشید که شخصاٌ تسلیم میشوید  

 
فرم های مناسب را پر کنید، سپس با ایمل آدرس خود را .طریق وب سایت اداره اقدام نمایدمیتوانید به پروندهٌ خود از   

.در صورت نیاز مدارک های خود را آپلود کرده میتوانید.ثبت وب سایت  کنید  
 https://enterhungary.gov.hu/eh/ 

 

https://enterhungary.gov.hu/eh/   طور مثال میتوانید به این وب سایت مراجعه کنید 

 
امور مربوط به اجازه اقامت-   
اطالع از تغییر محل اقامت-   
اعالم تولدی نوزاد-   

 
:مواردی که قابل رسیدگی نیستند  

 
: ننمایید زیردر صورت حاالت اضطراری یعنی شیوع ویروس کرونا اقدام به درخواست  

 
.درخواست اجازه اقامت ملی به اساس مجوز کاری  –  

.درخواست به آماده کردن دعوت نامه--  
 

اگر درموارد ارتباط به ادارهٌ مهاجرین سوال داشته باشید، لطفاٌ، با ما در تماس شوید، میتوانید به آدرس ایمل ما ایمل 
:به این آدرس . بزنید  

helsinki@helsinki.hu 
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