
 ترجمة من اللغة المجریة

 

 ُمــتـابعـة الـُمـعامـالت لدى السلطات المسؤولة عن الهجرة في فـترة الـوباء

 

الوباء فترة في الرسمي الدوام تواصل األجانب) شؤون لتنظیم الوطنیة العامة (المدیریة الهجرة عن المسؤولة السلطات                  إنَّ

 أیضًا، إّال أنَّ هناك بعض الُمتغّیرات.  ُتعلن السلطات المسؤولة عن الهجرة تلك التغییرات  هـنـا  .

 لن یكون هـناك دوام رسمي إلستقبال الٌمراجعین في سكسارد للفترة مابین 30 آذار (مارس) و6 نبسان (أبریل).

 یمكن متابعة الٌمعامالت الُمستعَجَلة والتي ال تتحّمل التأجیل حتى في فترة تقیید التجوال أیضًا.

 أنا طالب لجوء، أو الجئ، أو متمتع بالحمایة، أو حاصل على األیواء:1.

مفـتـوح.لكن المراجعات مكتب إنَّ الالجئین،حیث شؤون قسم الُمراجعاتفي قسم للقاءلدى موعد حجز الى تحتاجون                    ال

 التذهبوا  الى مكتب الُمراجعات ، إالّ في الحاالت الُمستعجلة، والحاالت الغیر القابلة للتأجیل.

وفي ،12:30 والساعة 8:00 الساعة مابین الخمیس اإلثنین- أیام في ممكن الالجئین شؤون قـسم في الُمراجعین إستقبال                   إنَّ

 أیام الجمعة مابین الساعة 8:00 والساعة 11:30. إذا وجدتم الباب ُمغلقًا في أوقات الُمراجعات، فإتصلوا برقم التلفون:

 +9269-463-1-36 ، وأطلبوا أن یقوموا بفتح مكتب إستقبال المراجعین.

 إذا كـنتم من دون مواطنة، أو الجئین، أو مًتمتعین بالحمایة، فأّنكم ال یحق لكم تقدیم طلب للحصول على وثیقة سفر.

 عندي ترخیص إقامة، وأود أن أتابع معاملة:2.

آذار 23 من إبتداءًا جدیدة مواعید حجز یجب سابقًا، المحجوزة المواعید كافة الهجرةألغت عن المسؤولة                   إنَّالسلطات

 (مارس) 2020.

من الهجرةشخصیًا عن المسؤولة فيالسلطات المراجعات مكتب الى الذهاب یمكن ال 2020 (مارس) آذار 30 من                    إبتداءًا

 دون حجز موعـد للمراجعة ،  وفـقـط في  الحاالت الُمستعجلة، والحاالت الغیر القابلة للتأجیل التالیة:

  تمدید وثیقة اإلقامة الدائمیة / الهجرة●

 تبدیل / تعویض وثیقة إقامة●

 إصدار/ تمدید شهادة تخویل الحصول على اإلقامة المؤقَّتة●

 إستالم وثیقة شهادة تسجیل جرى طلبها من خالل منظومة Enter Hungary لمواطني المنطقة اإلقتصادیة األوربیة●

 متابعة معامالت وثائق مواطني البلدان الثالثة القاصدین مغادرة المجر، لكنهم معاقون في ذلك بسبب الوضع الوبائي●

 تسجیل بیانات اإلحصاء الحیوي (البیومتریة)●

 بإمكانكم حجز موعـد  هـنـا  على الموقع األلكتروني للسلطات المسؤولة عن الهجرة.

لإلستالم تأشیركم حالة في حتى البرید ، طریق عن للتسلیم الجاهزة اإلقامة تراخیص الهجرة عن المسؤولة السلطة                  ُترسل

 الشخصي في إستمارة الطلب.

الموقع في التسجیل https://enterhungary.gov.hu/eh/.یجب األلكتروني خاللالموقع من المعامالت             باإلمكانمتابعة

 بعنوان البرید األلكتروني، ومن بعد ذلك أن یجري إمالء اإلستمارات الالزمة والوثائق الضروریة.

: /https://enterhungary.gov.hu/eh  مثًال، باإلمكان متابعة المعامالت التالیة على الموقع األلكتروني 

 الُمعامالت الُمتعلِّقة بتراخیص اإلقامة-

 التبیلغ عن التغییر في محل السكن-

 التبلیغ عن والدة طفل.-
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 المعامالت التي ال یمكن متابعتها:

 في مرحلة الخطورة التي تسبب بها وباء فیروس الكورونا ال ُتقدِّموا الطلبات التالیة:

 طلب اإلقامة الدائمیة الوطنیة األوربیة،-

 طلب دعوة من أجل الحصول على الفیزا.-

ألكترونیة رسالة الینا تكتبوا أن نرجوكم، الهجرة، عن المسؤولة السلطات عند الموجودة معامالتكم إستفساربشأن لكم كان                  إذا

 helsinki@helsinki.hu :على العنوان األلكتروني التالي 
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