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اداره مهاجرت

ر
دفت اداره مهاجرت در الپن رانتا ( )Lappeenrantaدر ماه ژوئن به ساختمان ادارجات
در مرکز شهر نقل مکان یم کند
ر
دفت الپن رانتا ( )Lappeenrantaدر مرکز شهر به مکان جدیدی در آدرس  Pormestarinkatu 1, Lappeenrantaنقل
مکان یم کند .ر
ن
مسئولی اداری متعدد دیگری در آنجا قرار دارد.
دفت جدید در ساختمان ادارجات واقع شده که دفاتر
ی
ر
پناهندگ این ر
خدمات به طور موقت متوقف شده و به مکان
دفت
به دلیل این نقل مکان ،خدمات ارباب رجوع و مصاحبه های
جدید منتقل یم گردد .ر
دفت جدید در روز دوشنبه  2022/6/20افتتاح یم شود.

دفتر خدماتی از تاریخ  2022/6/9تا  2022/6/17به دلیل نقل مکان تعطیل است
ر
خدمات ارباب رجوع ر
خدمات الپن رانتا ( )Lappeenrantaاز تاری خ  /6/20به بعد در روزهای دوشنبه ،سه شنبه،
دفت
چهارشنبه و جمعه از ساعت  8.00تا  16.15باز است .ر
دفت خدمات روزهای پنجشنبه تعطیل است .ساعات کار مربوط به
انجام امور با نوبت را در صفحه دفاتر خدمات نگاه کنید.
ن
دفت خدمات جدید الپن رانتا ( )Lappeenrantaوقت یم گتید ،نام ر
زمات که در ر
دفت خدمات الپن رانتا
•
ر
ن
پیشی در خدمات رزرو وقت به نام
( )Lappeenrantaرا از خدمات رزرو وقت ما انتخاب کنید .دفت خدمات فعیل و
دفت خدمات الپن رانتا ( Valtakatu ،)Lappeenrantaر
ر
باق یم مانند.
در ر
دفت خدمات از جمله یم توان
•

درخواست مربوط به اجازه اقامت ،ثبت اقامت کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،تابعیت یا گذرنامه را تحویل داد

•

برای تشخیص هویت مراجعه نمود.

اگر در ناحیه الپن رانتا ( )Lappeenrantaسکونت دارید و مدت اعتبار اجازه اقامت یا گذرنامه تان ن
بی تاری خ
 2022/6/9تا  2022/6/19خاتمه یم یابد،
یم توانید درخواست خود را بدین ترتیب به جریان بیاندازید
با انجام کار خود در خدمات ر
اینت ر
نت ما Enter Finland
•
•

ر
با ارسال پست ر
دقیقت برای این که چگونه
الکتونییک به آدرس  .hakemukset(a)migri.fiدستورالعمل
اقدام کنید را در پاسخ به پست ر
الکتونییک دریافت خواهید کرد.

ی
ی
مصاحبه های پناهندگ و ابالغ تصمیمات درخواست پناهندگ از تاری خ  2022/6/13تا
 2022/6/26به طور موقت متوقف یم شود
ی
مصاحبه های پناهندگ و دادن ابالغیه ها در آدرس  Pormestarinkatuاز تاری خ  2022/6/27به بعد برگزار یم شوند .در
ی
هات که برای مصاحبه های پناهندگ و دادن ابالغیه ها ارائه یم شود ،محل مالقات ذکر شده است.
دعوت نامه ی

با وسایل حمل و نقل عمویم به ر ی
احت یم توان به الپن رانتا ( )Lappeenrantaسفر کرد
ی
به سادگ یم توان با قطار یا اتوبوس به الپن رانتا ( )Lappeenrantaسفر کرد .برای اشخایص که با خودرو شخیص یم آیند ،در
ن
خیابات پویل وجود دارد .محل استقرار ر
کنار خیابان  Pormestarinkatuدقیقا در جلوی درب ورودی ر
دفت جدید
دفت ،پارکینگ
را از نقشه نگاه کنید.
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Asiakastiedote: Maahanmuuttoviraston
Lappeenrannan toimipiste muuttaa
keskustan virastotaloon kesäkuussa

